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Aperfeiçoamento em educação de jovens e adultos na diversidade e inclusão social

MÓDULO VI 

METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS DE ENSINO NA EJA
Ednéia Gonçalves

Figura - Professores da EJA preparando atividades – São Tomé e Príncipe1

Fonte: Ednéia Goncalves. 

OBJETIVO DO MÓDULO

O objetivo deste módulo é orientar a construção de uma prática pedagógica adequada às 
necessidades de aprendizado das pessoas jovens e adultas considerando os fundamentos que 
embasam a EJA. Por isso iniciaremos esta reflexão apresentando a contextualização deste ce-
nário, seguida de alguns dos principais fundamentos desta modalidade de ensino.

1  Acervo pessoal de Ednéia Gonçalves.
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 APRESENTAÇÃO 

[Texto de abertura]

A Especificidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA)
Historicamente o processo de construção da identidade da Educação de Jovens e Adultos é 
fortemente marcado pelos fóruns e conferências internacionais promovidas principalmente 
pela UNESCO a partir dos anos 90 do século XX. As discussões e metas estabelecidas neste 
contexto influenciaram o desenvolvimento de marcos legais e conceituais da EJA no Brasil e 
no mundo.

Dentre os vários avanços produzidos nesse contexto, destaco 3 pressupostos indispensáveis 
para a compreensão da EJA como modalidade específica do ensino básico e manifestação do 
direito humano à educação:

• O direito à educação ao longo da vida (do nascimento ao fim da vida), que amplia o 
conceito de educação básica.

• O foco central na aprendizagem dos alunos e alunas da EJA.

• O processo educativo direcionado à satisfação das necessidades básicas de aprendiza-
gem das pessoas jovens e adultas.

Contextualizando a discussão: o local e o global - as Conferências 
Internacionais e a prática pedagógica
A despeito dos avanços legais direcionados ao reconhecimento dos direitos educativos de 
todas as pessoas em todas as etapas de sua vida, a garantia de educação pública gratuita e 
adequada às singularidades das trajetórias pessoais e ao processo de ensino e aprendizagem 
dos jovens e adultos permanece como imenso desafio para grande parte das redes públicas 
brasileiras.

Os compromissos assumidos pelo Brasil nas diferentes conferências internacionais organi-
zadas pela UNESCO a partir da década de 1990 do século XX, impulsionaram de maneira 
inquestionável o processo iniciado nos anos 1960 por Paulo Freire, visando a superação dos 
paradigmas da educação compensatória e assistencialista historicamente vinculados à educa-
ção de jovens e adultos em nosso país.

Os participantes da Conferência Internacional sobre Educação para Todos, realizada em 1990 
em Jomtien na Tailândia, registraram em sua Declaração final conceitos e compromissos que 
contribuíram significativamente para a consolidação da EJA como expressão do direito de 
todos à educação.
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Dos vários aspectos inovadores presentes na “Declaração Mundial de Educação para Todos” 
destaco três:

1 - A educação básica é mais do que uma finalidade em si mesma. Ela é a base 
para a aprendizagem e o desenvolvimento humano permanentes, sobre a qual 
os países podem construir, sistematicamente, níveis e tipos mais adiantados de 
educação e capacitação.

Este conceito amplo de educação básica coloca a educação escolar diante do fato de que o 
desenvolvimento humano é permanente e que a oferta educativa deve qualificar-se para o 
acolhimento a crianças, jovens, adultos e idosos.

A implicação desse fundamento para a formulação de uma proposta educativa adequada às 
demandas da EJA é o reconhecimento da necessidade de diagnóstico da realidade local e dos 
grupos que compõem o universo e a demanda da modalidade nos territórios. Conhecer, va-
lorizar, dialogar e construir novos saberes a partir do contexto e das pessoas reais é parte do 
aprendizado da superação dos preconceitos e da construção de uma educação comprometida 
com a qualidade da aprendizagem, equidade e superação das desigualdades.

2 - Cada pessoa - criança, jovem ou adulto - deve estar em condições de aproveitar 
as oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas necessidades básicas 
de aprendizagem. Essas necessidades compreendem tanto os instrumentos essen-
ciais para a aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, 
a solução de problemas), quanto os conteúdos básicos da aprendizagem (como 
conhecimentos, habilidades, valores e atitudes), necessários para que os seres 
humanos possam sobreviver, desenvolver plenamente suas potencialidades, viver 
e trabalhar com dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar 
a qualidade de vida, tomar decisões fundamentadas e continuar aprendendo.

Identificada como a educação dos “carentes, marginalizados e excluídos”, as propostas de EJA 
assimilaram por muito tempo o papel de oferta de educação mínima direcionada àqueles com 
possibilidades também precárias de desenvolvimento e aprendizagem. A superação dos pre-
conceitos e reconhecimento dos jovens e adultos pouco escolarizados como sujeitos de apren-
dizagem, produtores e disseminadores de conhecimentos é um ponto de partida importante 
para avançarmos em direção a uma EJA adequada às demandas específicas de articulação e 
construção de novos saberes significativos para educadores e educandos; demandas estas que 
se expandem para a satisfação de necessidades básicas (e não mínimas) de aprendizagem. 
Básicas porque consideram as especificidades dos grupos, a diversidade de experiências dos 
indivíduos e dos coletivos. 

Esta prática educativa fundada no acolhimento às diferenças e especificidades é potencial-
mente transformadora da relação professor-aluno e escola-comunidade, pois se por um lado 
amplia a responsabilidade coletiva pela aprendizagem, por outro é libertadora do ponto de 
vista da ampliação do diálogo entre os saberes locais e globais.
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3 - A tradução das oportunidades ampliadas de educação em desenvolvimento 
efetivo para o indivíduo ou para a sociedade dependerá, em última instância, de, 
em razão dessas mesmas oportunidades, as pessoas aprenderem de fato, ou seja, 
apreenderem conhecimentos úteis, habilidades de raciocínio, aptidões e valores.

As experiências vivenciadas na família, na comunidade, na participação social e no trabalho 
conferem ao ser humano saberes fundamentais que influenciam seu meio, sua cultura e per-
mitem a construção de biografias únicas, ricas, complexas e completas. O reconhecimento da 
singularidade e potencial transformador dos conhecimentos construídos nas trajetórias não 
escolares é ponto de partida para a construção de novos saberes potencialmente transforma-
dores da escola e dos conhecimentos por ela produzidos. 

Historicamente o centro do processo educativo eram os conteúdos transpostos das ciências 
para a sala de aula, com isso os professores (as) se preocupavam antes em transmitir esses 
conteúdos do que garantir aprendizagens significativas, ou seja, a construção de conhecimen-
tos úteis, habilidades de raciocínio, aptidões e valores. O deslocamento da aprendizagem para 
o centro do processo educativo faz com que educadores e educandos se comprometam com a 
construção de bases realistas para uma ação política baseada na articulação de saberes esco-
lares e locais em prol da aprendizagem dos jovens e adultos. 

A visão da “Declaração Mundial de Educação Para Todos” foi expressa também em metas 
que representaram o compromisso dos países signatários, dentre eles o Brasil, com a imple-
mentação de políticas públicas para efetivação e universalização dos princípios acordados. O 
prazo inicial de 10 anos para o cumprimento das metas de Educação para Todos (EPT) não foi 
cumprido e em 2000 a Conferência de Dakar (Senegal), convocada com o objetivo de realizar 
um balanço do cumprimento dessas metas, reafirmou os compromissos e prorrogou o prazo 
de cumprimento para este ano, 2015. 

Para tratar especificamente da EJA, a Unesco promove em média a cada dez anos – desde 
1949 - a Conferência Internacional de Educação de Adultos (CONFINTEA).   

Em 1997 foi realizada em Hamburgo (Alemanha) a CONFINTEA V, que envolveu de maneira 
inédita organizações representativas da sociedade civil as quais – através de consultas prepa-
ratórias e da participação de cerca de 500 ONGs durante a Conferência – contribuíram para 
que esse encontro se tornasse indiscutível referência no processo de consolidação dos direitos 
educativos dos jovens e adultos.

A “Agenda para o Futuro” e a “Declaração de Hamburgo”2 documentos de referência da V 
Confintea reafirmaram os conceitos de aprendizagem ao longo da vida e educação como di-
reito humano, como centrais para o desenvolvimento socioeconômico, cultural e para a cons-
trução da paz e cooperação entre os povos. As “Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação 
de Jovens e Adultos” de 2000 (MEC/CNE) dialogam com esses princípios, assim como com os 
demais temas indicados como prioritários pela Conferência:

2  Agenda para o Futuro e Declaração de Hamburgo. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/
images/0012/001297/129773porb.pdf
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• A melhoria das condições e da qualidade da aprendizagem de adultos;

• A aprendizagem de adultos e democracia: os desafios do século XXI;

• A garantia do direito universal à alfabetização e à educação básica;

• A aprendizagem de pessoas adultas, igualdade e equidade de gênero e o empoderamen-
to das mulheres;

• A aprendizagem de pessoas adultas e as transformações no mundo do trabalho;

• A aprendizagem de pessoas adultas em relação ao meio ambiente, à saúde e à população;

• A aprendizagem de pessoas adultas, cultura, meios de comunicação e novas tecnolo-
gias de informação;

• A aprendizagem para todas as pessoas adultas: os direitos e aspirações dos diferentes 
grupos;

• Os aspectos econômicos da aprendizagem de adultos;

• A promoção da cooperação e da solidariedade internacionais.

A última Confintea ocorreu no Brasil (Belém-PA) em 2009. O documento final da conferência 
é o “Marco de Belém”.3

Construir uma proposta de Educação de Jovens e Adultos à altura dos desafios atuais da mo-
dalidade exige das redes municipais de ensino e dos(as) educadores(as) o aprofundamento do 
conhecimento acerca das características de cada localidade, dos grupos que ali residem e das 
relações estabelecidas entre a comunidade, a escola, a cultura, a oferta e a demanda de EJA. 

Exige também que os pressupostos dessa nova proposta estejam em consonância com os prin-
cípios que inspiraram a política pública da EJA no Brasil. 

3  Marco de Belém. Disponível em: 
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/INSTITUTES/UIL/confintea/pdf/working_documents/
Belem%20Framework_Final_ptg.pdf 
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 PONTO DE PARTIDA: OS SUJEITOS DA EJA 
PERGUNTAS DIAGNÓSTICAS:

• Em sua história de vida, quais experiências foram determinantes para a opção por 
conhecer ou aprofundar os conhecimentos relativos à educação de pessoas jovens e 
adultas?

• Quais são suas expectativas relativas a este módulo?

[Texto de introdução]
Para construir uma prática de EJA coerente com o reconhecimento do direito de todos e todas 
à educação de qualidade por toda vida, é necessário desenvolver propostas de trabalho que 
dialoguem diretamente com os marcos conceituais e legais da EJA e com as especificidades 
locais. Para tanto, faz-se necessário considerar cinco fundamentos:

1. Assegurar a equidade educativa, o que implica em:

• Considerar a diversidade de percursos escolares das pessoas jovens e adultas.

• Identificar jovens, adultos e idosos como sujeitos de aprendizagem e portadores de 
conhecimentos válidos.

• Adotar uma perspectiva contextualizada para a organização do ensino e seleção de 
conteúdos.

• Abordar temas relevantes para as pessoas jovens e adultas das comunidades atendidas.

• Identificar a EJA como espaço de relações intergeracionais e de diálogo entre saberes, 
preparando-se para acolher estudantes jovens, adultos e idosos.

2. Considerar o mundo do trabalho como temática central, o que implica em:

• Aprofundar o conhecimento relativo ao universo e relações de trabalho na história da 
humanidade e suas peculiaridades locais.

• Acolher as biografias e histórico profissional na organização dos conteúdos curricula-
res.

• Ampliar as oportunidades de realização de vocações e projetos profissionais dos alunos 
e alunas.

• Ampliar o conhecimento acerca do mercado de trabalho, sua dinâmica e funcionamento.
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3. Garantir a qualidade da aprendizagem dos adultos, o que implica em:

• Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem dos estudantes da EJA.

• Construir processo de formação inicial e continuada específico para educadores e ges-
tores da EJA.

• Considerar os diferentes procedimentos adotados pelos estudantes na solução de situa-
ções-problema.

• Elaborar e adotar materiais didáticos específicos para pessoas jovens e adultas.

• Construir processos contínuos de avaliação de aprendizagem e de atendimento a de-
mandas por apoio individual.

• Adequar equipamentos, espaço físico e rotina escolar às necessidades dos jovens e 
adultos.

• Abordar temas significativos para o universo juvenil e adulto, o que implica em discu-
tir:

• Meio ambiente, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável.

• Tendências atuais do mundo do trabalho.

• Cidadania e participação.

• Relações étnico-raciais.

• Relações de gênero e direitos da mulher.

• Meios de informação e comunicação.

• Cidadania e participação.

• Considerar o direito humano à educação, o que implica em:

• Oferecer educação a todas as pessoas, inclusive as privadas de liberdade.

• Eliminar as barreiras físicas, atitudinais e pedagógicas para atendimento a alunos com 
deficiências físicas ou transtornos globais do desenvolvimento.

• Promover aprendizagens que permitam aos jovens e adultos a participação plena na 
sociedade.
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[Texto para reflexão]

Ensino, educação, aprendizagem e necessidades.4

Elie Ghanem5

A que tipo de educação as pessoas têm direito? As dificuldades postas à tarefa educacional são 
tantas que os agentes educativos praticamente se obrigam a afirmar a importância da educa-
ção de uma maneira geral, sem diferenciar o tipo de educação que seria preferível. Deixam 
para um plano secundário as grandes variações que o fenômeno educativo pode comportar, 
reivindicando apenas uma “educação de qualidade para todos”. Às vezes, especificam um 
pouco mais essa qualidade, como ocorreu com a difusão da expressão “qualidade social”, uti-
lizada para afirmar a insatisfação com a presença da linguagem da administração empresarial, 
quando adotou a orientação da chamada “qualidade total”. Por esses motivos, lida-se com 
uma concepção predominante de educação que, embora esteja generalizada, tem um enfoque 
muito restrito, pois remete à noção de escolarização, em seu tradicional isolamento em rela-
ção às demais práticas educativas. Essa concepção predominante de educação pressupõe uma 
grande quantidade de afirmações que precisariam ser reexaminadas. Entre tais suposições, 
está a de que toda atividade educativa é desejável, constitui um benefício para os educandos 
e, extensivamente, para a sociedade.

Mesmo admitindo essa possibilidade, não estaria excluída a premência de reorientar a edu-
cação tendo em vista aproveita-la e adequá-la constantemente às pessoas que dela devam 
beneficiar-se. O argumento que aqui será apresentado pretende demonstrar a importância de 
se identificar as necessidades às quais as práticas educativas deverão responder bem como a 
conveniência de se entender a atividade de identificá-las como parte definidora das próprias 
práticas educativas. Com essa compreensão, far-se-á uma esquemática caracterização de su-
posições implícitas na concepção predominante de educação. Em seguida, serão destacados 
aportes inovadores ainda recentes da Conferência Mundial sobre Educação para Todos (1990) 
para, finalmente, assinalar possibilidades de orientação às práticas educacionais com relação 
a necessidades.

4  Ghanem, Elie - Ensino, educação, aprendizagem e necessidades- In: SÃO PAULO (Cidade). Secretaria 
Municipal de Educação. Uma nova EJA para São Paulo. São Paulo: Secretaria Municipal de Educação, 2004. p. 
19-23 (Caderno 2). 
Disponível em: http://cappf.org.br/tiki-download_wiki_attachment.php?attId=212 - acesso em 03.12.2014. 

5  Professor de Sociologia da Educação na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), Elie 
Ghanem é pós-doutor pela Universidade de Londres e doutor e mestre em educação pela Universidade de São 
Paulo (USP). Possui diversas pesquisas na área, com destaque para inovação educacional, políticas públicas, 
educação indígena e educação como desenvolvimento local. 
Na USP, é articulador do projeto “Itaim-Curuçá: Educação Como Desenvolvimento Local”, iniciado em 2007 
a partir de uma aliança entre a universidade, órgãos públicos e entidades da sociedade civil, que tem como 
objetivo viabilizar o desenvolvimento local a partir da educação.
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O direito à educação tornou-se dever de estudar
A educação veio a ser mundialmente compreendida como direito muito recentemente em 
meados do século XX. Mas também por essa época, a educação foi conceituada como fator 
produtivo e condição para a integração econômica. Contudo, o que atualmente se entende por 
sistema escolar, presente em todos os países, foi um componente especial de um projeto polí-
tico, aquele implementado pela Revolução Francesa há pouco mais de duzentos anos. Os revo-
lucionários franceses lutavam contra uma ordem social fortemente hierarquizada, defendida 
por uma monarquia absolutista, apoiada na autoridade espiritual da igreja Católica. O propó-
sito dos revolucionários era transformar servos em cidadãos. Cidadãos seriam seres livres e 
a condição do exercício dessa liberdade seria o uso da razão. Usar a razão, por sua vez, seria 
usar os saberes cuja fonte de legitimidade não estaria na religião, mas na ciência. Por isso, 
quiseram difundir os saberes com fundamento na ciência e, para tanto, montaram sistemas de 
ensino, universalizando a “escola primária”. Esta foi desenhada como unidade especializada 
de transmissão de saberes, por meio de um corpo especial de profissionais, os professores.

Esse foi o modelo de educação escolar republicana que se difundiu por todo o mundo, sendo 
assimilado mais marcantemente em alguns países, como é o caso do Brasil e outros da Améri-
ca Latina e Caribe. Em tal processo, firmou-se a ideia de que a educação como assunto público 
é a educação escolar e, durante muito tempo, a educação foi postulada como uma questão de 
oferta universal de escola primária.

Ao contrário da compreensão mais atual que se tem da relação entre educação e direito, na 
origem do modelo de educação escolar, esse aspecto referia-se ao Estado. O Estado é que teria 
o direito de impor a escolarização a todos os indivíduos de modo a “libertá-los”, tornando-os 
cidadãos. Os indivíduos, por sua vez, estavam colocados na condição de quem tem o dever de 
ser escolarizado, o que passou a ser visto como sinônimo de educar. Essas concepções ajudam 
a compreender como os melhores esforços no sentido de assegurar o direito à educação termi-
nam por reduzir-se a obrigar alunos a estudar.

Assim, muito facilmente, as pessoas em geral e principalmente profissionais da educação não 
apenas afirmam ser esta uma necessidade, também supõem que a educação escolar responde 
às necessidades das pessoas, uma vez que “transmitiria saberes” de que todos necessitam. 
Além disso, acreditam que educar é o mesmo que ensinar (no sentido de transmitir saberes) e, 
com essa focalização, partilham de uma noção de aprendizagem.

Um conceito amplo de educação
O projeto político iluminista de educação da Revolução Francesa se realizou com gradações 
diferentes e, em muitos casos, nunca se completou. O Brasil, por exemplo, tem o maior núme-
ro absoluto (cerca de 16 milhões) de jovens e adultos (a partir de 15 anos de idade) analfabe-
tos de sua história, embora seja o menor percentual que esse contingente já atingiu, segundo 
o Censo demográfico (IBGE, 2000). No entanto, pode-se dizer que a escolarização primária 
universal, apesar de sua enorme importância no que se refere à igualdade social, está muito 
aquém de exigências colocadas pela afirmação dos direitos humanos (nos quais se inclui tam-
bém o direito à educação).
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O reconhecimento de algumas dessas exigências esteve na raiz da proposta de um conceito 
amplo de educação, explicitado em âmbito internacional pela Declaração Mundial sobre Edu-
cação para Todos. Essa declaração foi assinada pelos representantes dos 155 países que se 
reuniram em Jomtien, Tailândia, na Conferência Mundial de mesmo nome, em 1990. 

A declaração tem muitos aspectos inovadores e compromissos extraordinários para promover 
uma educação em termos completamente diferentes dos habituais. Dentre esses, serão ressal-
tadas aqui três contribuições particularmente incisivas para a revisão das concepções mais 
difundidas que vêm informando as decisões e as práticas e matéria de educação.

A primeira grande contribuição foi exatamente ter trazido ao cenário internacional um con-
ceito amplo de educação básica. Por muito tempo e oficialmente essa expressão significou 
educação “de crianças, escolar e primária”. O conceito de educação básica adotado em Jom-
tien é amplo no que se refere a muitos pontos, mas especialmente porque consagra a ideia de 
uma educação que “começa com o nascimento e dura por toda a vida”, além de incluir tanto 
a educação escolar quanto a não escolar. 

Muitas consequências práticas podem e devem ser extraídas dessa conceituação, por exemplo, 
a de que serviços dois mais diferentes setores assumam deliberadamente suas funções educa-
tivas, sejam os da saúde, os do turismo ou os de transporte. Além de superar a vulgar e enga-
nosa valorização de diplomas e certificados, essa visão conduz à orientação de que o trabalho 
educativo deve ser também a articulação entre agentes educativos, escolares e não escolares. 
Como não reconhecer a urgência de convergir à educação escolar com a das famílias e a dos 
meios de comunicação de massa?

A outra contribuição a salientar é o deslocamento que a Declaração Mundial fez do lugar cen-
tral tradicionalmente ocupado pelo ensino. Propôs-se que esse lugar passasse a ser ocupado 
pela aprendizagem e disso também podem derivar consequências substanciais. Observe-se 
que os sistemas escolares são convencionalmente chamados de sistemas de ensino e estas 
duas expressões são utilizadas como sinônimas. Talvez não seja sem motivo o fato de não se 
falar sistema de aprendizagem. Essa centralidade do ensino esteve relacionada à equivocada 
visão de que ensino e aprendizagem ligam-se linearmente, ou seja, de que a aprendizagem é 
decorrência do ensino. Embora largamente assimilada, essa ideia não resiste à constatação de 
que os aprendizados provocados pelo ensino frequentemente não são aqueles esperados por 
quem ensina. Assim como muitos aprendizados decorrem de situações ou reflexões que não 
foram provocadas pelo ensino. 

A implicação mais direta da mudança conceitual é a de que a educação centrada no ensino 
praticamente só dá importância à aprendizagem que foi intencionalmente estabelecida como 
meta de quem ensina. Por esse motivo, a educação centrada na aprendizagem precisaria aten-
tar para outros tipos de aprendizagem que possam ser gerados, ainda que não fixados como 
efeito do ensino. Sistemas de avaliação como o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Bási-
ca), do Ministério da Educação, não estão direcionados para captar toda a variedade de apren-
dizagens. Mas, antes que ele seja reorientado, cada docente ou corpo docente pode fazer isso.

A terceira contribuição que precisa ser colocada em relevo é a ideia de necessidades básicas 
de aprendizagem. O primeiro objetivo que consta na Declaração Mundial é “satisfazer necessi-
dades básicas de aprendizagem”. De imediato, esse objetivo se especifica com a afirmação de 
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que “cada pessoa – criança, jovem ou adulto – deve estar em condições de aproveitar as opor-
tunidades educativas voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de aprendizagem”. 

Isso significa que é possível haver práticas educativas nas quais as pessoas não estão em condi-
ções de aproveitá-las, assim como se abre a possibilidade de tais práticas não estarem voltadas 
à satisfação de necessidades de aprendizagem. Admite-se, portanto, que haja aprendizagem 
desnecessária. O formato com que foi redigida a Declaração Mundial é um tanto circular: uma 
educação centrada na aprendizagem, voltada à satisfação de necessidades básicas de apren-
dizagem. No entanto estabelecer um objetivo com essa perspectiva coloca em questão o que 
até então se considerava uma meta suficiente: abranger todos os indivíduos com a educação 
escolar, dando por suposto que isso sempre responderá a necessidades desses indivíduos.

A Declaração Mundial explicita que as necessidades básicas de aprendizagem compreendem 
“tanto os instrumentos essenciais para a aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expres-
são oral, o cálculo, a solução de problemas), quanto os conteúdos básicos da aprendizagem 
(como conhecimentos, habilidades, valores e atitudes) necessários para que os seres huma-
nos possam sobreviver, desenvolver plenamente suas potencialidades, viver e trabalhar com 
dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida, tomar 
decisões fundamentadas e continuar aprendendo”. A mesma Declaração Mundial ressalva que 
a amplitude e a maneira de satisfazer as necessidades variam segundo o país e a cultura, assim 
como variam ao longo do tempo.

Que necessidades?
O peso da tradição e a conveniência de interesses, muitas vezes, favoreceram uma interpre-
tação mesquinha das contribuições da Declaração Mundial assim como levaram a repisar 
práticas frontalmente opostas à inovação característica das proposições de Jomtien, inclusive 
entre organismos que promoveram a conferência de 1990, o que foi várias vezes denunciado, 
sobretudo em referência ao Banco Mundial (cf. Torres, 1996, 2000). Ocorre, então que, entre 
muitos outros aspectos, as concepções e práticas educacionais predominantes se referem à 
política educacional estritamente como política escolar. Sistemas educacionais são mantidos 
em funcionamento rotineiro apenas como sistemas escolares, em persistente isolamento em 
relação aos demais agentes educativos (visivelmente em relação à família e aos meios de co-
municação de massa).

Os profissionais da educação seguem sendo formados prioritariamente para ensinar e não 
para aprender. Sendo-lhes exigida essa conduta cotidianamente, deixam de constituir-se como 
exemplos vivos do que pode significar aprendizagem, educar-se e aproveitar as inúmeras 
possibilidades de aprendizagem colocadas pelo convívio entre iguais e entre diferentes. Jun-
tamente com essa reiteração de um conceito restrito de educação e de sua identificação com o 
ensino, as práticas educativas continuam partindo principalmente de um conjunto de saberes 
que se pretende transmitir, abstraindo desde o início aquelas que deveriam ser as referências 
fundamentais para a elaboração de qualquer atividade com pretensão de educar: as necessi-
dades das pessoas implicadas nessas práticas.

Possivelmente, a maioria dos docentes acredita que tem um “programa oficial” a seguir, “um 
currículo” que precisa ser cumprido. Há muita confusão em torno disso. Há Parâmetros Curri-
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culares Nacionais, que foram lançados com a liberdade de cada docente ou corpo docente de 
um estabelecimento utilizá-los conforme seu arbítrio, inclusive não utilizá-los. A persistência 
da tradição é que deve ter feito com que se interpretassem esses parâmetros como “conteúdos 
curriculares mínimos” e não como orientações facultativas. Até o Plano Nacional de Educação 
estabelece um prazo para os projetos pedagógicos das escolas serem formulados segundo esses 
parâmetros (cf. Teixeira, 2000).

Se responder às necessidades das pessoas implicadas nas práticas educativas deve ser a orien-
tação seguida por estas mesmas práticas, como definir tais necessidades? Em parte, o modo 
de identifica-las depende de quem as explicita. No modelo tradicional de educação escolar, 
essas necessidades são presumidas e sequer os professores que implementam diariamente a 
educação decidem como responder a elas. Um grupo de especialistas elabora o que se julga 
essencial, quer dizer, os conteúdos a transmitir. Perde-se de vista, ao longo do tempo, quem 
foram os especialistas que fizeram parte daquele grupo e que critérios orientaram suas esco-
lhas e decisões.

Nas novas proposições, tanto educandos quanto educadores teriam, como parte de suas ati-
vidades educativas e como referência para cria-las (sim, criação, não aplicação de procedi-
mentos estabelecidos), justamente a tarefa de explicitar necessidades e priorizar as que serão 
enfrentadas. Não deveriam ser apenas os educandos porque a tendência é a de que o fizessem 
sem o distanciamento que os levasse a estranhar aquilo que já se sedimentou como natural.

A definição e priorização das necessidades às quais as práticas educativas devem responder 
também não poderiam estar ao encargo dos educadores isoladamente porque estes tenderão a 
fazê-lo segundo suas preferências e sua ignorância quanto às condições em que vivem os edu-
candos e, principalmente, sua ignorância a respeito da percepção destes sobre suas próprias 
vidas.

Se a educação deve ser criada como atuação em resposta às necessidades das populações às 
quais se dirige, é preciso evitar confusões a que a palavra “básicas” pode induzir. Dever-se-
-ia conferir também muito amplo significado à expressão “necessidades básicas”, abarcando 
nestas tanto as necessidades locais, referidas a comunidades muito circunscritas, quanto as 
globais, que remetem ao conjunto da humanidade. Da mesma maneira, estariam incluídas 
necessidades individuais tanto quanto coletivas. E necessidades materiais, tanto quanto as 
não materiais. Trata-se de habitação saudável para moradores de favelas, ou de um mercado 
internacional regulado e equilibrado. Cabem os problemas da afetividade entre uma criança 
e sua mãe, assim como os de eficiência do transporte urbano. Dizem respeito à alimentação 
assim como à produção científica ou artística.

Outra consequência particularmente inovadora dessa orientação é a de que a prática educa-
tiva seja prática no sentido de constituir-se numa ação conjunta de educadores e educandos, 
uma intervenção pactuada em certos aspectos da realidade de que ambos fazem parte. Impli-
ca, dessa maneira, abordagem coletiva, racional e negociada sobre o que será enfrentado e as 
formas pelas quais isso será feito. Nessa perspectiva, de algum modo, a aprendizagem será um 
produto da intervenção, não exatamente a sua finalidade. Desse ponto de vista, a educação 
pode realizar-se como ato político conforme sempre insistiu Paulo Freire. Um ato político por-
que não se bastaria a viabilizar o conhecimento sobre este ou aquele fato, mas porque, sendo 
uma intervenção visando responder a necessidades, deparar-se-á com as relações de domina-
ção que geram ou acentuam muitas dessas necessidades.
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Não é difícil perceber que, entre as muitas mudanças de visão e providências exigidas por 
esse enfoque educativo, encontram-se aquelas que redefinem os papéis e modos de atuar dos 
professores. Os desafios colocados para estes educadores profissionais, por exemplo, na conju-
gação de esforços com os outros educadores, não profissionais, marcam as grandes proporções 
em que terão que ser modificadas suas relações e condições de trabalho. Estas também consis-
tem em necessidades a ser consideradas e priorizadas.

Estas relações e condições de trabalho não serão alteradas se esse não for o objetivo de uma 
ampla movimentação, levada adiante por uma aliança sólida entre educadores, educandos e 
pelos familiares destes. O primeiro passo para isso é querer escutar os colegas, animar os pos-
síveis aliados e sinceramente querer escutar a todos, levando em conta seus pontos de vista e 
sugestões. Sem isso, as necessidades, que seriam o ponto de partida das práticas educacionais, 
continuarão sendo sempre imaginadas pelos educadores e nunca definidas em conjunto, a 
cada momento.

[Texto para reflexão]

OS SUJEITOS EDUCANDOS NA EJA6

Eliane Ribeiro Andrade7

Ao se analisar a Educação de Jovens e Adultos em um sentido amplo, tomando-se como refe-
rência a pluralidade dos sujeitos que dela fazem parte, constata-se que, longe de estar servin-
do à democratização das oportunidades educacionais, ela se conforma no lugar dos que “po-
dem menos e também obtêm menos”. Conforme nos lembra Arroyo (2001, p. 10), os olhares 
sobre a condição social, política, e cultural dos alunos de EJA têm condicionado as diversas 
concepções da educação que lhes é oferecida, “os lugares sociais a eles reservados –marginais, 
oprimidos, excluídos, empregáveis, miseráveis... – têm condicionado o lugar reservado a sua 
educação no conjunto das políticas públicas oficiais”. 

De um modo geral, os sujeitos da EJA são tratados como uma massa de alunos, sem iden-
tidade, qualificados sob diferentes nomes, relacionados diretamente ao chamado “fracasso 
escolar”. Arroyo (2001) ainda chama a atenção para o discurso escolar que os trata, a priori, 
como os repetentes, evadidos, defasados, aceleráveis, deixando de fora dimensões da condição 
humana desses sujeitos, básicas para o processo educacional. Ou seja, concepções e propostas 
de EJA comprometidas com a formação humana passam, necessariamente, por entender quem 
são esses sujeitos e que processos pedagógicos deverão ser desenvolvidos para dar conta de 
suas necessidades e desejos. 

6  ANDRADE, Eliane Ribeiro. Revista Eletrônica Cereja, set. 2004. Os sujeitos educandos da EJA . Disponível em:  
http://www.cereja.org.br/arquivos_upload/saltofuturo_eja_set2004_progr3.pdf   - Acesso em 07 de dezembro de 
2014.

7  Eliane Ribeiro Andrade é professora do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro-UNIRIO e professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro-UERJ. Atua na área da educação, como pesquisadora nas áreas de educação de jovens e adultos, 
juventude, movimentos sociais e políticas públicas, com ênfase na pesquisa e avaliação.
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A Educação de Jovens e Adultos abarca, em linhas gerais, processos formativos de natureza 
diversa, cuja efetivação se dá a partir da interação de uma variedade de atores, envolvendo, 
de um lado, o Estado, as organizações da sociedade civil e o setor privado, entre outros, e, 
de outro, uma gama de sujeitos tão diversificada e extensa quanto são os representantes das 
camadas mais empobrecidas da população (negros, jovens, idosos, trabalhadores, populações 
rurais etc.). Estamos falando de trabalhadores e não-trabalhadores; das diversas juventudes; 
das populações das regiões metropolitanas e rurais; dos internos penitenciários, contingentes 
esses que, em sua grande maioria, são formados por jovens; afrodescendentes; como também 
portadores de necessidades especiais, entre outros.

Construir uma EJA que produza seus processos pedagógicos, considerando quem são esses 
sujeitos, implica pensar sobre as possibilidades de transformar a escola que os atende em uma 
instituição aberta, que valorize seus interesses, conhecimentos e expectativas; que favoreça a 
sua participação; que respeite seus direitos em práticas e não somente em enunciados de pro-
gramas e conteúdos; que se proponha a motivar, mobilizar e desenvolver conhecimentos que 
partam da vida desses sujeitos; que demonstre interesse por eles como cidadãos e não somente 
como objetos de aprendizagem. A escola, sem dúvida, terá mais sucesso como instituição flexí-
vel, com novos modelos de avaliação e sistemas de convivência, que considerem a diversidade 
da condição do aluno de EJA, atendendo às dimensões do desenvolvimento, acompanhando 
e facilitando um projeto de vida, desenvolvendo o sentido de pertencimento. Para tanto, é es-
sencial que os processos de formação de professores procurem conhecer as diferentes formas 
de atendimento da EJA, seus sujeitos, cotidianos e de, fundamentalmente, pensar as possibi-
lidades de um dia-a-dia mais promissor para todos aqueles que encontram nessa modalidade 
educativa, muitas vezes, a última chance de escolarização. 

Para se ter uma ideia da condição dos sujeitos de EJA, podemos pensar sob as questões raciais. 
No Brasil, as desigualdades raciais são também desigualdades sociais e ficam flagrantes quan-
do examinamos os dados relativos à Educação de Jovens e Adultos. Segundo Henriques (2001, 
p.1) “o pertencimento racial tem importância significativa na estruturação das desigualdades 
sociais e econômicas no Brasil”. Os negros e pardos com mais de 10 anos de idade têm menos 
anos de escolarização do que brancos, sendo que nas Regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste 
essas diferenças se apresentam de forma mais aguda, como indica o quadro a seguir. 

Em relação à população das áreas rurais do país (18% da população brasileira) a situação des-
crita também se mantém extremamente aguda. Enquanto a população urbana tem sete anos 
em média de estudo, a população rural tem três, quatro anos em média, segundo a PNAD de 
2001/IBGE. Os índices de analfabetismo também estão bastante acima da média nacional que 
é de 13,6% (IBGE, Censo 2000). Segundo os dados do PNAD, 29,8% da população adulta (15 
anos ou mais) da zona rural é analfabeta, enquanto na zona urbana essa taxa é de 10,3%; no 
Nordeste, temos ainda um índice de 42,7% em 2000 (Furtado, 2002). 

No que se refere à população prisional do país, hoje temos aproximadamente duzentas e trinta 
mil pessoas. Pesquisas indicam que mais da metade dos presos tem menos de 30 anos, 95% 
são pobres, 95% são do sexo masculino, dois terços não completaram o primeiro grau, e cerca 
de 12% são analfabetos. Como construir uma educação que dê conta de uma escolaridade que 
tenha como prioridade a formação humana? 
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Conforme o Censo de 2000, a população jovem brasileira era, naquele ano, de quase 35 milhões. 
Um primeiro aspecto da questão diz respeito a identificar quantos, no Brasil, são os excluídos 
da escola, em qualquer nível, informação que o discurso da “acentuada expansão da educação 
básica” nas últimas décadas costuma esconder. Em 2000, segundo o IBGE, os jovens excluídos 
de qualquer nível de escolarização eram mais de 18 milhões. Entre os que não estudavam, 5,0% 
eram analfabetos na faixa de 15 a 19 anos e 6,7% dos que tinham entre 20 e 24 anos se encon-
travam na mesma condição. No total, eram quase 2 milhões os jovens analfabetos.

Para transformar esse quadro, a EJA deverá se abrir para incorporar a pluralidade dos seus 
sujeitos, compostos de conhecimentos, atitudes, linguagens, códigos e valores que, muitas 
vezes, são desconhecidos ou vistos de forma desvalorizada pela cultura escolar e pelos cur-
rículos tradicionalmente oferecidos. Deve abandonar os modelos tradicionais de suplência e 
inventar novos modos. Além disso, devemos ultrapassar o enfoque da Educação de Jovens e 
Adultos como educação compensatória, em favor de uma visão mais ampla e permanente, que 
responda às demandas do desenvolvimento local, regional e nacional. Os conteúdos curricula-
res precisam ser pensados no contexto da identidade e das aspirações dos diversos sujeitos da 
EJA. É preciso adotar estratégias pedagógicas e metodologias orientadas para a otimização da 
formação específica de professores e gestores responsáveis por esse modo de fazer educação, 
bem como construir uma nova institucionalidade nos sistemas de ensino. 

Nesse contexto, os educadores precisam estar atentos para as demandas e potencialidades dos 
sujeitos da EJA, considerando-os sujeitos em todas as propostas e projetos pedagógicos. Como 
nos alerta Carrano (2000, p.10), sobre os sujeitos jovens: “ao dialogarmos como educadores 
nos abrimos para a totalidade do processo educativo do qual a escola e seus sujeitos são partes 
indissociáveis”. O papel do professor é despertar a curiosidade, indagar a realidade, proble-
matizar, ou seja, transformar os obstáculos em dados de reflexão para entender o processo 
educativo, que, como qualquer faceta do social, está relacionado com seu tempo, sua história 
e seu espaço. 

Nessa perspectiva, uma questão importante, para a EJA, é pensar os seus sujeitos além da con-
dição escolar. O trabalho, por exemplo, tem papel fundante na vida dessas pessoas, particular-
mente por sua condição social, e, muitas vezes, é só por meio dele que eles poderão retornar 
à escola ou nela permanecer, como também valorizar as questões culturais, que podem ser 
potencializadas na abertura de espaços de diálogo, troca, aproximação, resultando interessan-
tes aproximações entre jovens e adultos.

O espaço educativo não é uma abstração. Ele é constituído pelos sujeitos que viabilizam a sua 
existência, como professores, diretores, alunos, familiares etc., e as relações que estabelecem 
entre si, inclusive as de conhecimento, por meio de suas propostas pedagógicas, curriculares, 
metodológicas, acesso a materiais, equipamentos, produção e bens culturais etc., portanto, 
como sinalizam os jovens, para transformar a atual situação, é necessário ter “atitude”. Deve-
-se procurar entender o que esses sujeitos na condição de alunos vêm tentando demonstrar, 
explícita ou implicitamente, seja pelo abandono, pela desistência, pela dificuldade de perma-
nência, seja pelas formas com que organizam suas necessidades e anseios. Como atender a 
esses sujeitos a partir desse tipo de organização de tempos, espaços e conteúdos educacionais? 
Como transformar o espaço escolar da Educação de Jovens e Adultos de forma a funcionar 
como mais uma instituição inserida nas redes sociais de apoio e de inclusão desses sujeitos? 
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O paralelismo, a fragmentação e as ações desencontradas só reforçam os estigmas que colo-
cam a EJA independente e inferior em relação ao sistema regular, repetindo a seletividade, a 
exclusão, o ensino precário, a centralidade nos conteúdos e a visão do educando como objeto 
passivo. Nesse processo é fundamental olhar para esses sujeitos, dar visibilidade e pensar a 
prática pedagógica voltada para os seus sujeitos, em que “a experiência complexa da vida 
seja o ponto de partida para o processo de aprendizagem, conjugando essa necessidade com 
a função ‘clássica’ da escola: socializar o saber sistematizado que faz parte da herança da hu-
manidade” (Ireland, 2004, p. 69). 

Portanto, a educação básica deverá propiciar aos alunos condições para desenvolverem seus 
estudos de forma que possam inserir-se na sociedade através do trabalho e do exercício da 
cidadania. Há regras comuns para o Ensino Fundamental e Médio, mas há margem para as 
adequações e novas construções em nível local. A legislação que hoje regula a área apresenta 
suficiente abertura  para uma prática diferente. Nesse sentido, a Educação de Jovens e Adul-
tos precisa mudar, construir estratégias de escolarização para a produção de oportunidades 
concretas, influenciando as políticas públicas destinadas especificamente a esses sujeitos. 

Por fim, vale relembrar a Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em 1990, 
que teve influência marcante na Educação de Jovens e Adultos, ao ampliar sua abrangência, 
de forma a incluir as necessidades básicas de aprendizagem, como também no fortalecimento 
da visão ética de jovens e adultos, valorizando as aprendizagens ativas, revalorizando o aporte 
cultural de cada pessoa e comunidade e incentivando a solidariedade.
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[Texto para reflexão]

Pedagogia da Autonomia - Saberes necessários à prática pedagógica8

Paulo Freire9

Capítulo 1: Não há docência sem discência

Devo deixar claro que, embora seja meu interesse central considerar neste texto saberes que 
me parecem indispensáveis à prática docente de educadoras ou educadores críticos, progres-
sistas, alguns deles são igualmente necessários a educadores conservadores. São saberes de-
mandados pela prática educativa em si mesma, qualquer que seja a opção política do educa-
dor ou educadora.

Na continuidade da leitura vai cabendo ao leitor ou leitora o exercício de perceber se este ou 
aquele saber referido corresponde à natureza da prática progressista ou conservadora ou se, 
pelo contrário, é exigência da prática educativa mesma independentemente de sua cor polí-
tica ou ideológica. Por outro lado, devo sublinhar que, de forma não-sistemática, tenho me 
referido a alguns desses saberes em trabalhos anteriores. Estou convencido, porém, é legítimo 
acrescentar, da importância de uma reflexão como esta quando penso a formação docente e a 
prática educativo crítica.

O ato de cozinhar, por exemplo, supõe alguns saberes concernentes ao uso do fogão, como 
acendê-lo, como equilibra para mais, para menos, a chama, como lidar com certos riscos 
mesmo remotos de incêndio, como harmonizar os diferentes temperos numa síntese gostosa e 
atraente. A prática de cozinhar vai preparando o novato, ratificando alguns daqueles saberes, 
retificando outros, e vai possibilitando que ele vire cozinheiro.

A prática de velejar coloca a necessidade de saberes fundantes como o do domínio do barco, 
das partes que compõem e da função de cada uma delas, como o conhecimento dos ventos, 
de sua força, de sua direção, os ventos e as velas, a posição das velas, o papel do motor e da 
combinação entre motor e velas. Na prática de velejar se confirmam, se modificam ou se am-
pliam esses saberes.

8  Pedagogia da Autonomia – Saberes necessários à prática educativa. 1996. 
Disponível em: http://www.letras.ufmg.br/espanhol/pdf%5Cpedagogia_da_autonomia_-_paulofreire.pdf  acesso 
em 05.11.2014.

9  Paulo Reglus Neves Freire, pernambucano, nasceu em Recife, no dia 19 de setembro de 1921. Uma das 
motivações para a sua elaboração pedagógica partiu de seus estudos sobre a linguagem do povo. Paulo Freire 
participou do Movimento de Cultura Popular (MCP) do Recife; do Serviço de Extensão Cultural da Universidade 
do Recife, sendo um dos seus fundadores e primeiro diretor. Destaca-se, principalmente, o trabalho realizado 
em Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1962, onde começaram as primeiras experiências de alfabetização. Em 
1963, é chamado a Brasília para coordenar, no MEC, a criação do Programa Nacional de Educação. 
O golpe militar de 1964 reprimiu todos os trabalhos de mobilização popular. Paulo Freire foi acusado de 
subverter a ordem ao utilizar suas campanhas de alfabetização, sendo preso e exilado por mais de 15 anos. 
Esteve em países como Chile, Bolívia, Suíça, Tanzânia e Guiné-Bissau. Participou de consultorias educacionais e 
desenvolveu programas de alfabetização. Em 1980, voltou ao Brasil e assumiu cargos de docência na PUC – SP 
e na Unicamp. Entre 1989 e 1991, na gestão de Luiza Erundina (PT), trabalhou como secretário da Educação da 
Prefeitura de São Paulo. 
É autor de uma vasta obra traduzida em várias línguas. Dentre os livros mais conhecidos estão a Educação como 
Prática da Liberdade e a Pedagogia do Oprimido. 
Paulo Freire morreu em 2 de maio de 1997, em São Paulo, vítima de um infarto agudo do miocárdio.
 Leia mais sobre esse assunto em http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/saiba-quem-foi-paulo-freire-
4192759#ixzz3OL8Dua1d. 
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A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual 
a teoria pode ir virando blábláblá e a prática, ativismo.

O que me interessa agora, repito, é alinhar e discutir alguns saberes fundamentais à prática 
educativo-crítica ou progressista e que, por isso mesmo, devem ser conteúdos obrigatórios à 
organização programática da formação docente. Conteúdos cuja compreensão, tão clara e tão 
lúcida quanto possível, deve ser elaborada na prática formadora. É preciso, sobretudo, e aí 
já vai u um destes saberes indispensáveis, que o formando, desde o principio mesmo de sua 
experiência formadora, assumindo-se com sujeito também da produção do saber, se convença 
definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 
para a sua produção ou a sua construção.

Se, na experiência de minha formação, que deve ser permanente, começo por aceitar que o 
formador é o sujeito em relação a quem me considero o objeto por ele formado, me considero 
como um paciente que recebe os conhecimentos-conteúdos-acumulados pelo sujeito que sabe 
e a são a mim transferidos. Nesta forma de compreender e de viver o processo formador, eu, 
objeto agora, terei a possibilidade, amanhã, de me tornar o falso sujeito da “formação” do 
futuro objeto de meu ato formador. É preciso que, pelo contrário, desde os começos do pro-
cesso, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma 
e reforma ao formar e quem é formado e forma ao ser formado. É neste sentido que ensinar 
não é transferir conhecimentos, conteúdos nem formar é ação pela qual um sujeito criador dá 
forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. 

Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que 
os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao 
ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem ensina alguma coisa a alguém. Por isso é 
que, do ponto de vista gramatical, o verbo ensinar é um verbo transitivo-relativo. Verbo que 
pede um objeto direto - alguma coisa - e um objeto indireto - a alguém. Do ponto de vista de-
mocrático em que me situo, mas também do ponto de vista da radica radicalidade metafísica 
em que me coloco e de que decorre minha compreensão do homem e da mulher como seres 
históricos e inacabados e sobre que se funda a minha inteligência do processo de conhecer, 
ensinar é algo mais que um verbo transitivo-relativo. Ensinar inexiste sem aprender e vice-
-versa e foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram 
que era possível ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos mulhe-
res e homens perceberam que era possível - depois, preciso - trabalhar maneiras, caminhos, 
métodos de ensinar. Aprender precedeu ensinar ou, em outras palavras, ensinar se diluía na 
experiência realmente fundante de aprender. Não temo dizer que inexiste validade do ensino 
de que não resulta um aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de 
refazer o ensinado, em que o ensinado que não foi apreendido não pode realmente aprendido 
pelo aprendiz.

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender participamos de 
uma experiência total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética, 
em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas com a decência e com a serenidade.

Às vezes, nos meus silêncios em que aparentemente me perco, desligado, flutuando quase, 
penso na importância singular que vem sendo para mulheres e homens sermos ou nos ternos 
tornado, como constata François Jacob, «seres programados, mas, para aprender». É que o 
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preciso de aprender, em que historicamente descobrimos que era possível ensinar como tarefa 
não apenas embutida no aprender, é um processo que pode deflagrar no aprendiz uma curio-
sidade crescente, que pode torná-lo mais e mais criador.

O que quero dizer é o seguinte: quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender 
tanto mais se constrói e se desenvolve o que venho chamando “curiosidade epistemológica”, 
sem a qual não alcançamos o conhecimento cabal do objeto.

É isto que nos leva, de um lado, à crítica e à recusa ao ensino «bancário», de outro, a com-
preender que, apesar dele, o educando a ele submetido não está fadado a fenecer, em que 
pese o ensino «bancário», que deforma a necessária criatividade do educando e do educador, 
o educando a ele sujeitado pode, não por causa do conteúdo cujo «conhecimento» lhe foi 
transferido, mas por causa do processo mesmo de aprender, dar, como se diz na linguagem 
popular, a volta por cima e superar o autoritarismo e o erro epistemológico do «bancarismo».

O necessário é que, subordinado, embora à prática “bancária”, o educando mantenha vivo em 
si o gosto da rebeldia que, aguçando sua curiosidade e estimulando sua capacidade de arris-
car-se, de aventurar-se, de certa forma o “imuniza” contra o poder apassivador do “bancaris-
mo”. Neste caso, é a força criadora do aprender de que fazem parte a comparação, a repetição, 
a constatação, a dúvida rebelde, a curiosidade não facilmente satisfeita, que supera os efeitos 
negativos do falso ensinar. Essa é uma das significativas vantagens dos seres humanos - a de se 
terem tornado capazes de ir mais além de seus condicionantes. Isto não significa, porém, que 
nos seja indiferente ser um educador “bancário” ou um educador “problematizador”.

Ensinar exige rigorosidade metódica
O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a 
capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua submissão. Uma de suas tarefas primor-
diais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se “aproximar” 
dos abjetos cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica não tem nada que ver com o discurso 
“bancário” meramente transferido do perfil do abjeto ou do conteúdo. É exatamente neste 
sentido que ensinar não se esgota no “tratamento” do objeto ou do conteúdo, superficialmen-
te feito, mas se alonga à produção das condições em que aprender criticamente é possível. 
E essas condições implicam ou exigem a presença de educadores e de educandos criadores, 
instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes. 

Faz parte das condições em que aprender criticamente é possível e pressuposição por parte 
dos educandos de que o educador já teve ou continua tendo experiência da produção de cer-
tos saberes e que estes não podem a eles, os educandos, ser simplesmente transferidos. Pelo 
contrário, nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se transformando 
em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinando, ao lado do educador, 
igualmente sujeito do processo. Só assim podemos falar realmente de saber ensinando, em que 
o objeto ensinado é apreendido na sua razão de ser e, portanto, aprendido pelos educandos.

Percebe-se, assim, a importância do papel do educador, o mérito da paz com que viva a cer-
teza de que faz parte de sua tarefa docente não apenas ensinar os conteúdos, mas também 
ensinar a pensar certo. Aí a impossibilidade de vir a tornar-se um professor crítico se, meca-
nicamente memorizador, é muito mais um repetidor cadenciado de frases e de ideias inertes 
do que um desafiador. 
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O intelectual memorizador, que lê horas a fio, domesticando-se ao texto, temeroso de arris-
car-se, fala de suas leituras quase como se estivesse recitando-as de memória - não percebe, 
quando realmente existe, nenhuma relação entre o que leu e o que vem ocorrendo no país, na 
sua cidade, no seu bairro. Repete o lido com precisão, mas raramente ensaia algo pessoal. Fala 
bonito de dialética, mas pensa mecanicistamente. Pensa errado. É como se os livros todos cuja 
leitura dedica tempo parto nada devessem ter com realidade de seu mundo. A realidade com 
que eles têm que ver é a realidade idealizada de uma escola que vai virando cada vez mais um 
lado aí, desconectado do concreto.

Não se lê criticamente como se fazê-lo fosse a mesma coisa que comprar mercadoria por 
atacado. Ler vinte livros, trinta livros. A leitura verdadeira me compromete de imediato com 
o texto que a mim se dá e a que me dou e cuja compreensão fundamental me vou tornando 
também sujeito. Ao ler não me acho no puro encalço da inteligência do texto como se fosse 
ela produção apenas de seu autor ou de sua autora. Esta forma viciada de ler não tem nada de 
ver, por isso mesmo, com o pensar certo e com o ensinar certo.

Só, na verdade, quem pensa certo, mesmo que, às vezes, pensa errado, é quem pode ensinar a 
pensar certo. E uma das condições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado certos 
de nossas certezas. Por isso é que o pensar certo, ao lado sempre da pureza e necessariamente 
distante do puritanismo, rigorosamente ético e gerador de boniteza, que me parece inconciliá-
vel com a desvergonha da arrogância de quem se acha cheia ou cheio de si mesmo.

O professor que pensar certo deixa transparecer aos educandos que uma das bonitezas de 
nossa maneira de estar no mundo e com o mundo, como seres históricos, é a capacidade de, 
intervindo no mundo, conhecer o mundo. Mas, histórico como nós, o nosso conhecimento do 
mundo tem historicidade. 

Ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro antes que foi novo e se fez velho e se 
“dispõe” a ser ultrapassado por outro amanhã. Daí que seja tão fundamental conhecer o co-
nhecimento existente quanto saber que estamos abertos e aptos à produção do conhecimento 
ainda não existente.

Ensinar, aprender e pesquisar lidam com esses dois momentos do ciclo gnosiológico: o em 
que se ensina e se aprende o conhecimento já existente e o em que se trabalha a produção do 
conhecimento ainda não existente. A “dodiscência” - docência-discência - e a pesquisa, indico-
tomizáveis, são assim práticas requeridas por estes momentos do ciclo gnosiológico.

Ensinar exige pesquisa
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram um no cor-
po do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 
indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, in-
tervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer e o que ainda não conheço e comunicar 
ou anunciar a novidade.

Pensar certo, em termos críticos, é uma exigência que os momentos do ciclo gnosiológico vão 
pondo à curiosidade que, tornando-se mais e mais metodicamente rigorosa, transita da inge-
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nuidade para o que venho chamando “curiosidade epistemológica”. A curiosidade ingênua, de 
que resulta indiscutivelmente um certo saber, não importa que metodicamente desrigoroso, é 
a que caracteriza o senso comum.

O saber de pura experiência feito. Pensar certo, do ponto de vista do professor, tanto implica 
o respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação quanto o respeito e o es-
tímulo à capacidade criadora do educando. Implica o compromisso da educadora com a cons-
ciência crítica do educando cuja “promoção” da ingenuidade não se faz automaticamente.

Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos
Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o dever de 
não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam 
a ela - saberes socialmente construídos na prática comunitária - mas também, como há mais 
de trinta anos venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes 
em relação com o ensino dos conteúdos. Porque não aproveitar a experiência que tem os alu-
nos de viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a 
poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem estar das populações, os lixões 
e os riscos que oferecem à saúde das gentes. Porque não há lixões no coração dos bairros rios 
e mesmo puramente remediados dos centros urbanos? Esta pergunta é considerada em si de-
magógica e reveladora da má vontade de quem a faz. É pergunta de subversivo, dizem certos 
defensores da democracia.

Porque não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a disciplina cujo 
conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é a constante e a convivência das 
pessoas é muito maior com a morte do que com a vida?

Porque não estabelecer uma necessária “intimidade” entre os saberes curriculares fundamen-
tais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? Porque não discutir as 
implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos dominantes elas áreas pobres da 
cidade? A ética de classe embutida neste descaso? Porque, dirá um educador reacionariamen-
te pragmático, a escola não tem nada que ver com isso. A escola não é partido. Ela tem que 
ensinar os conteúdos, transferí-los aos alunos.

Aprendidos, estes operam por si mesmos.

Ensinar exige criticidade
Não há para mim, na diferença e na “distancia” entre a ingenuidade e a criticidade, entre o 
saber de pura experiência feito e o que resulta dos procedimentos metodicamente rigorosos, 
uma ruptura, mas uma superação. A superação e não a ruptura se dá na medida em que a 
curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade, pelo contrário, continuando a ser curio-
sidade, se criticiza. Ao criticizar-se, tornando-se então, permito-me repetir, curiosidade epis-
temológica, metodicamente “rigorizando-se” na sua aproximação ao objeto, conota-se seus 
achados de maior exatidão.
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Na verdade, a curiosidade ingênua que, “desarmada”, esta associada ao saber do senso co-
mum, é a mesma curiosidade que, criticizando-se, aproximando-se de forma cada vez mais 
metodicamente rigorosa do objeto cognoscível, se torna curiosidade epistemológica. Muda de 
qualidade, mas não de essência. A curiosidade de camponeses com quem tenho dialogado ao 
longo de minha experiência político-pedagógica, fatalistas ou já rebeldes diante da violência 
das injustiças, é a mesma curiosidade, enquanto abertura mais ou menos espantada diante de 
“não-eus”, com que cientistas ou filósofos acadêmicos, “admiram” o mundo. Os cientistas e 
filósofos superam, porém, a ingenuidade da curiosidade do camponês e se tornam epistemo-
logicamente curiosos.

A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento de algo, como 
pergunta verbalizada ou não, como procura de esclarecimento, como sinal de atenção que 
sugere e alerta faz pa parte integrante do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a 
curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não 
fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos.

Como manifestação presente a experiência vital, a curiosidade humana vem sendo histórica 
e socialmente construída e reconstruída. Precisamente por que a promoção da ingenuidade 
para a criticidade não se dá automaticamente, uma das tarefas precípuas da prática educati-
va-progressista é exatamente o desenvolvimento da curiosidade crítica, insatisfeita, indócil. 
Curiosidade com que podemos nos defender “irracionalismos” decorrentes do ou produzidos 
por certo excesso de “racionalidade” de nosso tempo altamente tecnologizado. E não vai 
nesta consideração nenhuma arrancada falsamente humanista de negação da tecnologia e da 
ciência. Pelo contrario é consideração de quem, de um lado, não diviniza a tecnologia, mas, 
de outro, não há diaboliza. De quem a olha ou mesmo a espreita de forma criticamente curio 
1.5 - Ensinar exige estética e ética

A necessária promoção da ingenuidade a criticidade não pode ou não deve ser feita a distância 
de uma rigorosa formação ética ao lado sempre da estética. Decência e boniteza de mãos da-
das. Cada vez me convenço mais de que, desperta com relação à possibilidade de enveredar-se 
no descaminho do puritanismo, a prática educativa tem de ser, em si, um testemunho rigoroso 
de decência e de pureza. Uma crítica permanente aos desvios fáceis com que somos tentados, 
as vezes ou quase sempre, a deixar dificuldades que os caminhos verdadeiros podem nos 
colocar. Mulheres e homens, seres histórico-sociais, nos tornamos capazes de comparar, de 
valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper, por tudo isso, nos fizemos seres éticos. 
Só somos porque estamos sendo. Estar sendo é a condição, entre nós, para ser. Não é possível 
pensar os seres humanos longe, sequer, da ética, quanto mais fora dela. Estar longe ou pior, 
fora da ética, entre nós, mulheres e homens, é uma transgressão. É por isso que transformar a 
experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamental-
mente humano no exercício educativo: o seu caráter formador. Se respeita a natureza do ser 
humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando. Edu-
car é substantivamente formar. Divinizar ou diabolizar a tecnologia ou a ciência é uma forma 
altamente negativa e perigosa de pensar errado. De testemunhar os alunos, as vezes com ares 
de quem possui a verdade, um rotundo desacerto. Pensar certo, pelo contrario, demanda pro-
fundidade e não superficialidade na compreensão e na interpretação dos fatos. Supõe a dispo-
nibilidade à revisão dos achados, reconhece não apenas a possibilidade de mudar de opção, 
de apreciação, mas o direito de fazê-lo. Mas como não há pensar certo à margem de princípios 
éticos, se mudar é uma possibilidade e um direito, cabe a quem muda – exige o pensar certo - 
que assuma a mudança operada. Do ponto de vista do pensador, não é possível mudar e fazer 
de conta que não mudou. É que todo pensar certo é radicalmente coerente. 
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Ensinar exige a corporeificação das palavras pelo exemplo
O professor que realmente ensinar, quer dizer, que trabalha os conteúdos no quadro da rigo-
rosidade do pensar certo, nega, como falsa, a fórmula farisaica do “faca o que mando e não o 
que eu faço”. Quem pensa certo está cansado de saber que as palavras a que falta corporeidade 
do exemplo pouco ou quase nada valem. Pensar certo é fazer certo.

Que podem pensar alunos sérios de um professor que, a dois semestres, falava com quase 
ardor sobre a necessidade da luta pela autonomia das classes populares e, dizem que não mu-
dou, faz discurso pragmático contra os sonhos e pratica a transferência de saber do professor 
para o aluno?! Que dizer da professora que, de esquerda ontem, defendia a formação da classe 
trabalhadora e que, pragmática hoje, se satisfaz, curvada ao fatalismo neoliberal, com o puro 
treinamento do operário, insistindo, porém, que é progressista?

Não há pensar certo fora de uma prática testemunhal que o re-diz em lugar de desdizê-lo. Não 
é possível ao professor pensar que pensa certo mas ao mesmo tempo pergunta ao aluno se 
“com quem está falando”.

O clima de quem pensa certo é o de quem busca seriamente a segurança na argumentação, é 
o de quem, discordando do seu oponente não tem por que contra ele ou contra ela nutrir uma 
raiva desmedida, bem maior, às vezes, do que a razão mesma da discordância. Uma dessas 
pessoas desmedidamente raivosas proibiu certa vez estudante que trabalhava dissertação so-
bre alfabetização e cidadania que me lesse. “Já era”, disse com ares de quem trata com rigor e 
neutralidade o objeto, que era eu. “Qualquer leitura que você faça deste senhor pode prejudi-
cá-la”. Não é assim que se pensa certo nem é a assim que se ensina certo. Faz parte do pensar 
certo o gosto da generosidade que, não negando à quem o tem o direito à raiva, a distingue 
da raivosidade irrefreada.

Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de 
discriminação
É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo que não pode ser 
negado ou acolhido só porque é novo, assim como o critério de recusa ao velho não é apenas 
o cronológico. O velho que preserva sua validade ou que encarna uma tradição ou marca uma 
presença no tempo continua novo.

Faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida qualquer forma de discrimi-
nação. A prática preconceituosa de raça, de gênero ofende a substantividade do ser humano 
e nega radicalmente a democracia. Quão longe dela nos achamos quando vivemos a impuni-
dade dos que matam meninos nas ruas, dos que assassinam camponeses que lutam por seus 
direitos, dos que discriminam os negros, dos que inferiorizam as mulheres. Quão ausentes da 
democracia se acham os que queimam igrejas de negros porque, certamente, negros não tem 
alma. Negros não rezam. Com sua negritude os negros sujam a branquitude das orações... A 
mim me dá pena e não raiva, quando vejo a arrogância com que a branquitude de sociedade 
em que se faz isso em que se queimam igrejas de negros se apresenta ao mundo como peda-
goga da democracia. Pensar e fazer errado, pelo visto, não têm mesmo nada que ver com a 
humildade que o pensar certo exige. Não têm nada que ver com o bom senso que regula nossos 
exageros e evita as nossas caminhadas até o ridículo e a insensatez.
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Às vezes, temo que algum leitor ou leitora, mesmo que ainda não totalmente convertido ao 
«pragmatismo» neoliberal mas por ele já tocado, diga que, sonhador, continuo a falar de uma 
educação de anjos e não de mulheres e homens. O que tenho dito até agora, porém, diz res-
peito radicalmente à natureza de mulheres e de homens. Natureza entendida como social e 
historicamente constituindo-se e não como um «apriori» da História.

O problema que se coloca para mim é que, compreendendo como compreendo a natureza hu-
mana, seria uma contradição grosseira não defender o que venho defendendo. Faz parte da 
exigência que a mim mesmo me faço de pensar certo, pensar como venho pensando enquanto 
escrevo este texto. Pensar, por exemplo, que o penar certo a ser ensinado concomitantemente 
com o ensino dos conteúdos não é um pensar formalmente anterior ao e desgarrado do fazer 
certo. Neste sentido é que ensinar a pensar não é uma experiência em que ele - o pensar cer-
to - é tomado em si mesmo e dele se faz e que se vive enquanto dele se fala com a força do 
testemunho. Pensar certo implica a existência de sujeitos que pensam mediados por objeto ou 
objetos sobre que incide o próprio pensar dos sujeitos. Pensar certo não é que - fazer de quem 
se isola, de quem se “aconchega” a se mesmo na solidão, mas um ato comunicante. Não há por 
isso mesmo pensar sem entendimento e o entendimento, do ponto de vista do pensar certo, não 
é transferindo mas co-participando. Se, do ângulo da gramática, o verbo entender é transitivo 
no que concerne à “sintaxe” do pensar certo ele é um verbo cujo sujeito é sempre co-participe 
de outro. Todo entendimento, se não se acha “trabalhado” mecanicistamente, se não vem sendo 
submetido aos “cuidados” alienadores de um tipo especial e cada vez mais ameaçadoramente 
comum de mente que venho chamando “burocratizada”, i o próprio processo de inteligir é dis-
torcido - que não seja também comunicação do inteligido. A grande tarefa do sujeito que pensa 
certo não é transferir, depositar, oferecer, doar ao outro, tomado como paciente de seu pensar, 
a inteligibilidade das coisas, dos fatos, dos conceitos. A tarefa coerente do educador que pensa 
certo é, exercendo como ser humano a irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando com 
quem se comunica e a quem comunica, produzir sua compreensão do que vem sendo comuni-
cado. Não há inteligibilidade que não seja comunicação e intercomunicação e que não se funde 
na dialogicidade. O pensar certo por isso é dialógico e não polêmico.

Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática
O pensar certo sabe, por exemplo, que não é partir dele como um dado, que se conforma 
a prática docente crítica, mas também que sem ele não se funda aquela. A prática docente 
crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer 
e o pensar sobre o fazer. O saber que a prática docente espontânea ou quase espontânea, 
“desarmada”, indiscutivelmente produz é um saber ingênuo, um saber de experiência feito, 
a que falta a rigorosidade metódica que caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito. 
Este não é o saber que a rigorosidade do pensar certo procura. Por isso, é fundamental que, na 
prática da formação docente, o aprendiz de educador assuma que o indispensável pensar certo 
não é presente dos deuses nem se acha nos guias de professores que iluminados intelectuais 
escrevem desde o centro do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o ingênuo 
tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o professor formador. É 
preciso, por outro lado, reinsistir em que a matriz do pensar ingênuo como a do crítico é a 
curiosidade mesma, característica do fenômeno vital. Neste sentido, indubitavelmente, é tão 
curioso o professor chamado leigo no interior de Pernambuco quanto o professor de Filosofia 
da Educação na Universidade A ou B. o de que se precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre 



31

Aperfeiçoamento em educação de jovens e adultos na diversidade e inclusão social

si mesma, através da reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, 
se vá tornando crítica.

Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da re-
flexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se 
pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, 
tem de ser tal modo concreto que quase se confunde com a prática. O seu “distanciamento” 
epistemológico da prática enquanto objeto de sua análise e maior comunicabilidade exercer 
em torno da superação da ingenuidade pela rigorosidade. Por outro lado, que quanto mais me 
assumo como estou assim, mais me torno capaz de mudar, de promover-me, no caso, do es-
tado de curiosidade ingênua para o de curiosidade epistemológica. Não é possível a assunção 
que o sujeito faz de si numa certa forma de estar sendo sem a disponibilidade para mudar. 
Para mudar e de cujo processo se faz necessariamente sujeito também.

Seria, porém exagero idealista, afirma que a assunção, por exemplo, de que fumar ameaça 
minha vida, já significa deixar de fumar. Mas deixar de fumar passa, em algum sentido, pela 
assunção do risco que corro ao fumar. Por outro lado, a assunção se vai fazendo cada vez mais 
assunção na medida em que ela engendra novas opções, por isso mesmo em que ela provoca 
ruptura, decisão e novos compromissos. Quando assumo o mal ou os males que o cigarro me 
pode causar, movo-me no sentido de evitar os males.

Decido, rompo, opto. Mas, é na prática de não fumar que a assunção do risco que corro por 
fumar se concretiza materialmente.

Me parece que há ainda um elemento fundamental na assunção de que falo: o emocional. 
Além do conhecimento que tenho do mal que o fumo me faz, tenho agora, na assunção que 
dele faço, legítima implica, necessariamente, comunicabilidade. Não há inteligência - a raiva 
do fumo. E tenho também a alegria de ter tido a raiva que, no fundo, ajudou que eu conti-
nuasse no mundo por mais tempo. Está errada a educação que não reconhece na justa raiva, 
na raiva que protesta contra as in justiças, contra a deslealdade, contra o desamor, contra a 
exploração e a violência um papel altamente formador. O que a raiva não pode é, perdendo 
os limites que a confirmam, perder-se em raivosidade que corre sempre o risco de se alongar 
em odiosidade.

Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural
É interessante estender mais um pouco a reflexão sobre a assunção. O verbo assumir é um 
verbo transitivo e que pode ter como objeto que assim se assume. Eu tanto assumo risco que 
corro ao fumar quanto me assumo enquanto sujeito da própria assunção.

Deixamos claro que, quando digo ser fundamental para deixar de fumar a assunção de que 
fumar ameaça a vida, com assunção eu quero, sobretudo me referir ao conhecimento cabal 
que obtive do fumar e de suas consequências. Outro sentido mais radical tem assunção ou as-
sumir quando digo: Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar 
as condições em que os educandos em relação uns com os outros e todos com o professor ou 
a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e his-
tórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz 
de ter raiva porque capaz de amar.
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Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se como objeto. A assunção de nós mes-
mos não significa a exclusão dos outros. É a “outredade” do “não eu”, ou do tu, que me faz 
assumir a radicalidade de meu eu.

A questão da identidade cultural, de que fazem parte a dimensão individual e a de classe dos 
educandos cujo respeito é absolutamente fundamental na prática educativa progressista, é 
problema que não pode ser desprezado. Tem que ver diretamente com a assunção de nos por 
nós mesmos. É isso que o puro treinamento do professor não faz, perdendo-se e perdendo-o na 
estreita e pragmática visão do processo.

A experiência histórica, política, cultural e social dos homens e das mulheres jamais poder se 
dar “virgem” do conflito entre as forças que obstaculizam a busca da assunção de si por parte 
dos indivíduos e dos grupos e das forças em favor daquela assunção. A formação docente que 
se julgue superior a essas “intrigas” não faz outra coisa senão trabalhar em favor dos obstá-
culos. A solidariedade social e política de que precisamos para construir a sociedade menos 
feia e menos arestosa, em que podemos ser mais nós mesmos, tem a formação democrática 
ema prática de real importância. A aprendizagem da assunção do sujeito é incompatível com 
o treinamento pragmático ou com o elitismo autoritário dos que se pensam donos da verdade 
e do saber articulado.

Às vezes, mal se imagina o que pode passar a representar na vida de um aluno um simples 
gesto do professor. O que pode um gesto aparentemente insignificante valer como força for-
madora ou como contribuição à do educando por si mesmo. Nunca me esqueço, na história já 
longa de minha memória, de um desses gestos de professor que tive na adolescência remota. 
Gesto cuja significação mais profunda talvez tenha passado despercebida por ele, o professor, 
e que teve importante influencia sobre mim. Estava sendo, então, um adolescente inseguro, 
vendo-me como um corpo anguloso e feio, percebendo-me menos capaz do que os outros, 
fortemente incerto de minhas possibilidades. Era muito mais mal-humorado que apaziguado 
com a vida. Facilmente me eriçava. Qualquer consideração feita por um colega rico da classe 
já me parecia o chamamento à atenção de minhas fragilidades, de minha insegurança.

O professor trouxera de casa os nossos trabalhos escolares e, chamando-nos um a um, devol-
via-os com o ser ajuizamento. Em certo momento me chama e, olhando ou reolhando o meu 
texto, sem dizer palavra, balança e cabeça numa demonstração de respeito e de consideração. 
O gesto do professor valeu mais do que a própria nota dez que atribuiu à minha redação. O 
gesto do professor me trazia uma confiança ainda obviamente desconfiada de que era possível 
trabalhar e produzir. De que era possível confiar em mim mas que seria tão errado confiar 
além dos limites quanto errado estava sendo não confiar.

Este saber, o da importância desses gestos que se multiplicam diariamente nas tramas do 
espaço escolar, é algo sobre que teríamos de refletir seriamente. É uma pena que o caráter 
socializante da escola, o que há de informal na experiência que se vive nela, de formação ou 
deformação, seja negligenciado. Fala-se quase exclusivamente do ensino dos conteúdos, en-
sino, lamentavelmente quase sempre entendido como transferência do saber. Creio que uma 
das razoes que explicam este caso em trono do que ocorre no espaço-tempo da escola, que não 
seja a atividade ensinante, vem sendo uma compreensão estreita do que é educação e do que 
é aprender. No fundo, passa despercebido a nós que foi aprendendo socialmente que mulheres 
e homens, historicamente, descobriram que é possível ensinar. Se tivesse claro para nós que 
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foi aprendendo que percebemos ser possível ensinar, teríamos entendido com facilidade a im-
portância das experiências informais nas ruas, nas praças, no trabalho, nas salas de aula das 
escolas nos pátios dos recreios, em que variados gestos de alunos, de pessoal administrativo, 
de pessoal docente se cruzam cheios de significação. Há uma natureza testemunhal nos espa-
ços tão lamentavelmente relegados das escolas. Em A Educação na cidade chamei a atenção 
para esta importância quando discuti o estado em que a administração de Luiza Erundina en-
controu a rede escolar da cidade de São Paulo em 1989. O descaso pelas condições materiais 
das escolas alcançava níveis impensáveis.

Nas minhas primeiras visitas à rede quase devastada eu me perguntava horrorizado:

Como cobrar das crianças um mínimo de respeito às carteiras escolares, à mesa, às paredes 
se o Poder Público revela absoluta desconsideração à coisa publica? É incrível que não ima-
ginemos a significação do “discurso” formador que faz uma escola respeitada em seu espaço. 
A eloqüência do discurso “pronunciado” na e pela limpeza do chão, na boniteza das salas, na 
higiene dos sanitários, nas flores que adornam. Há uma pedagogicidade indiscutível na mate-
rialidade do espaço.

Pormenores assim da cotidianeidade do professor, portanto igualmente do aluno, a que quase 
sempre pouca ou nenhuma atenção se dá, têm na verdade um peso significativo na avaliação da 
experiência docente. O que importa, na formação docente, não é a repetição mecânica do gesto, 
este ou aquele, mas a compreensão do valor dos sentimentos, das emoções, do desejo, da inse-
gurança a ser superada pela segurança, do medo que, ao ser “educado”, vai gerando a coragem.

Nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se alheada, de um lado, do exercício da 
criatividade que implica a promoção da curiosidade ingênua à curiosidade epistemológica, e 
do outro, sem o reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da 
intuição ou adivinhação. Conhecer não é, de fato, adivinhar, com intuir. O importante, não 
resta dúvida, é não pararmos satisfeitos ao nível das intuições, mas submetê-las à análise me-
todicamente rigorosa de nossa curiosidade epistemológica.
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 2 - SABERES SISTEMATIZADOS 

TEMPOS DIFERENCIADOS

[Texto de introdução]

“De um modo geral, os sujeitos da EJA são tratados como uma massa de alunos, 
sem identidade, qualificados sob diferentes nomes, relacionados diretamente ao 
chamado “fracasso escolar”. Arroyo (2001) ainda chama a atenção para o discur-
so escolar que os trata, a priori, como os repetentes, evadidos, defasados, acele-
ráveis, deixando de fora dimensões da condição humana desses sujeitos, básicas 
para o processo educacional. Ou seja, concepções e propostas de EJA comprome-
tidas com a formação humana passam, necessariamente, por entender quem são 
esses sujeitos e que processos pedagógicos deverão ser desenvolvidos para dar 
conta de suas necessidades e desejos. ”

Eliane Ribeiro Andrade (2004).

A construção de processos educativos coerentes com as exigências da cidadania moderna e 
com as necessidades de aprendizagem das pessoas jovens e adultas exige que as diferentes 
presenças nas salas de aula sejam consideradas como característica de sua diversidade e não 
um problema a ser combatido.

A visão positiva da diversidade na EJA nos desafia a propor novas abordagens para um processo 
de ensino e aprendizagem fundado no direito humano à educação e aprendizado por toda vida; 
desta forma, a atuação em salas multisseriadas, a inclusão de estudantes portadores de neces-
sidades especiais e de temas como relações raciais e de gênero são elementos essenciais para a 
construção de um processo de ensino e aprendizagem significativo para os sujeitos reais da EJA.

A EJA é diversa, comporta diferentes tempos e experiências e neste sentido, o atendimento às 
demandas de aprendizagem dos estudantes jovens e adultos deve basear-se na proposição de 
situações-problema e atividades que propiciem avanços significativos para alunos e alunas em 
diferentes pontos de partida para o desenvolvimento de novos conhecimentos.

Neste sentido, duas características da modalidade merecem especial atenção na construção de 
propostas pedagógicas coerentes com suas demandas educativas: a existência de salas multis-
seriadas e a importante presença de portadores de deficiências físicas e intelectuais. 
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[Texto de estudo]

SALAS MULTISSERIADAS

Se olharmos o estudante como incapaz, menor, nossa ação vai se dirigir a ele de 
modo a subestima-lo, de modo a desinvesti-lo das suas múltiplas possibilidades, e 
esse olhar/ação pode, junto com outros fatores ajudar para que ele(a) se acredite 
assim, incapaz.

 (TRINDADE, 2004, p. 12).

De comum nas salas de EJA encontramos representantes da luta diária pela superação da 
desigualdade econômica e social brasileira: os idosos, os jovens, os negros, as mulheres, as 
populações rurais, os portadores de deficiências... todos reafirmando direitos sociais e educa-
tivos historicamente negados.

O reconhecimento desta pluralidade de sujeitos implica na necessidade de desenvolvimento 
de processos educativos que considerem a diversidade como traço identitário desta modali-
dade de ensino.

A presença de alunos(as) com diferentes trajetórias escolares na mesma sala de aula e com 
professor(a) único(a) é a realidade da EJA nos anos iniciais do ensino fundamental. As salas 
multisseriadas exigem do(a) professor(a) atenção especial à organização das ações educativas 
tendo em vista os diferentes pontos de partida dos estudantes.

A organização de atividades direcionadas ao levantamento dos conhecimentos prévios e expe-
riências dos alunos, deve prever um ambiente em que os estudantes carregam além da trajetó-
ria escolar, experiências pessoais e de trabalho também bastante diferenciadas. Desta forma, o 
ponto de partida da ação educativa do professor(a) na EJA é a construção de um diagnóstico 
focado na caracterização da turma e dos saberes que os sujeitos construíram ao longo de sua 
história de vida. 

Este ponto de partida considera que fora do ambiente escolar as pessoas jovens e adultas cons-
troem em sua história de vida saberes, valores, crenças e percepções que podem dialogar com 
os saberes escolares. Identificar os diferentes conhecimentos gerados nas vastas experiências 
dos estudantes e exercitar a articulação dos mesmos com os saberes escolares é determinante 
para que a diversidade presente na sala multisseriada se mostre como desafio e não obstáculo 
à ação educativa.

Neste processo, o(a) professor(a) deve considerar o acolhimento das biografias dos estudantes 
como base para a construção do processo de ensino. Este processo alia escuta, diálogo e re-
gistro. É importante que o professor identifique a trajetória educacional dos estudantes para 
além do tempo de escolarização. É importante reunir informações relativas a:
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• Aprendizagens que o(a) estudante identifica como adquiridas na escola e presentes em 
seu cotidiano.

• Áreas do conhecimento em que o(a) estudante transita com maior tranquilidade.

• Avaliação do(a) estudante relativa a seu processo de escolarização.

• Expectativas dos(as) estudantes relativas a EJA.

É preciso frisar que o levantamento da trajetória da turma não tem por objetivo criar um 
“ranking”, uma classificação entre os alunos, mas identificar conhecimentos escolares ou não, 
adquiridos ao longo de suas histórias com o objetivo de construir bases para um processo de 
ensino e aprendizagem importante para a vida real das pessoas.

A aprendizagem de novos conhecimentos se mostrará significativa à medida que os (as) es-
tudantes jovens e adultos(as) identifiquem relações entre as necessidades e situações de seu 
cotidiano e a experiência escolar.

Um(a) estudante com um longo processo de repetências e evasões carrega fortemente a per-
cepção de que a EJA é uma chance ou um castigo, com a mesma intensidade que outro estu-
dante na mesma sala encontra na EJA a primeira oportunidade de experiência educacional.

É papel do professor (a) da EJA possibilitar que a diversidade de saberes presentes na sala 
de aula assuma o papel de motivadora de soluções e proposições também inéditas para a 
aprendizagem de novos conhecimentos que repercutam na vida cotidiana dos(as) estudantes.

Esta abordagem da construção do conhecimento implica também em uma orientação para 
que a avaliação de aprendizagens não se configure em um levantamento de informações com 
o objetivo expresso de aferir unicamente resultados obtidos a partir dos conteúdos abordados 
em sala de aula. A avaliação engloba diferentes sujeitos e objetos e possui diversas funções, 
especialmente quando é concebida como um elemento do planejamento e como uma prática 
que integra o processo de ensino e aprendizagem (VÓVIO, Claudia e MANSUTTI, Amábile).

Os conhecimentos Prévios
Além de permitir o contato inicial com um novo conteúdo, esses conhecimentos 
prévios são os fundamentos da construção de novos significados e sentidos para 
o que se aprende. Uma aprendizagem é tanto mais significativa quanto mais re-
lações o aluno for capaz de estabelecer entre o que já conhece e o novo conteúdo 
que lhe é apresentado como objeto de aprendizagem.

O ponto de partida para novas aprendizagens consiste nos conhecimentos prévios 
dos alunos. Sempre que se inicia uma nova aprendizagem, é preciso saber o que os 
alunos já sabem e partir dessas constatações para regular as etapas, rever a seleção 
do que se pretende ensinar, prever o que deve ser enfatizado ou diminuído, que 
recursos poderão colaborar para a aprendizagem (textos, imagens, gráficos, filmes 
etc.), entre outras ações.
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O professor pode adotar dois critérios básicos para identificar os conhecimentos 
prévios dos educandos:

• as competências que se quer desenvolver e os conteúdos a serem aprendidos, 
ou seja, o que os alunos precisam para poder entrar em contato, desenvolver e 
atribuir significado inicial ao que se pretende que eles aprendam;

• os objetivos da aprendizagem, isto é, o que se quer que os alunos aprendam 
sobre esses conteúdos.

Conhecer os educandos demanda do professor uma atividade que se realiza pelo 
menos em três dimensões. Implica construir instrumentos, delinear estratégias e 
criar mecanismos de registros mediante os quais se identifiquem a disposição dos 
educandos para aprender; as capacidades, os instrumentos, as estratégias e as habi-
lidades que possuem para aprender, e os conhecimentos, as informações e os fatos 
adquiridos por eles nas atividades sociais de que participam. Enfim, radiografar e 
compreender o que se passa dentro de suas cabeças, o que sabem, o que desejam, 
o que os motiva para aprender é uma estratégia privilegiada para adequar o ensino 
às suas necessidades e expectativas de aprendizagem.

VÓVIO, Cláudia Lemos; MANSUTTI, Maria Amábile. Avaliação das aprendizagens 
e formação de Professores. SECAD/MEC.  Disponível em http://portal.mec.gov.br/
seb/arquivos/pdf/vol2c.pdf

[Para saber mais]

Leia abaixo duas abordagens de um dos aspectos mais representativos da diversi-
dade presente na EJA, principalmente nas salas multisseriadas: a presença de dife-
rentes faixas etárias na mesma turma.

Primeiro Texto:

Jornal Letra A: o jornal do alfabetizador, com a capa “classes multisseriadas: 
desafios e potencialidades nas escolas do campo”. Belo Horizonte, outubro/
novembro de 2013 - Ano 9 - n°36. Disponível em: http://www.ceale.fae.ufmg.br/
app/webroot/files/uploads/JLA/2013-JLA36.pdf 

Segundo Texto: Troca de Ideias: Jovens e adultos devem ser separados em 
turmas de EJA?
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Opinião da Profa. Dra. Eliane Ribeiro Andrade10

Adultos e seus sujeitos é, necessariamente, pensar sobre uma profunda diversidade 
que passa não só pela questão de especificidade etária, mas também por um con-
junto complexo de especificidades socioculturais. Como alerta Marta Khol (1999), 
de um modo geral, jovens e adultos são, basicamente, “não crianças”, oriundos de 
grupos sociais relativamente “homogêneos” na condição de excluídos da escola 
regular, mas imersos em uma profunda e complexa diversidade. Se partirmos daí, 
já fica claro que a faixa etária é apenas uma das inúmeras dimensões da vida des-
ses sujeitos e que, por si só, não responde aos distintos desafios que os processos 
educacionais de EJA impõem. Outro aspecto importante é não partir da premissa 
de que separar jovens e adultos é essencial para garantir a aprendizagem, depo-
sitando nos jovens todos os entraves do trabalho em sala de aula e os olhando 
como incapazes em compartilhar o processo de aprendizagem, por uma série de 
estigmas assentados na juventude, como a “pouca experiência”, o desinteresse, a 
transgressão e a indisciplina. É fato que jovens e adultos, em nossa sociedade, têm 
representações diferenciadas e isso impacta, de distintas formas, os processos edu-
cativos. Em geral, o adulto tende a acumular mais experiências, conhecimentos 
e interpretações sobre a realidade, construindo possibilidades, mas também uma 
série de barreiras no desenvolvimento de sua aprendizagem. Já o jovem vive um 
período de necessidade em exercitar o viver, com experimentações, erros e acer-
tos, sendo, na maioria das vezes, mais críticos e exigentes na avaliação das expe-
riências educativas a que são submetidos. Assim, não temos uma resposta rápida 
e exata para a questão. Examinar distintas condições pode nos dar a dimensão do 
que seria mais proveitoso em determinadas situações e contextos. Quando o marco 
do projeto pedagógico parte da identidade juvenil, torna-se fundamental aproxi-
mar pares e dar visibilidade a questões relativas às juventudes, potencializando 
tais processos. Em outros casos, a mistura entre diferentes etapas do nosso ciclo de 
vida pode ser um rico exercício de trocas sobre a experiência humana e suas for-
mas de aprendizagem. Por fim, o importante é pensar estratégias que favoreçam a 
relação entre os diferentes.

10  Doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense - UFF, mestre em Educação 
pelo Instituto de Estudos Avançados em Educação-IESAE, da Fundação Getúlio Vargas - FGV e 
pós-graduada em Avaliação de Programas Sociais e Educativos pelo International Development 
Research Center e Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Professora da Escola 
de Educação e do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro-UNIRIO, nas áreas de: Políticas Públicas de Educação e de Juventude/ Sociologia 
da Educação e da Juventude/ Educação de Jovens e Adultos/ Educação Popular e Movimentos 
Sociais, com ênfase na pesquisa e avaliação.
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Opinião da Profa. Dra. Sônia Maria dos Santos11 

Tenho dito insistentemente aos alunos do curso de Pedagogia que escolher a EJA 
como campo de estudos, pesquisas e ensino é uma opção de luta constante, que 
não tem fim. Mesmo tendo mais de dez anos de existência como uma das moda-
lidades da Educação Básica, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é e continua-
rá sendo um desafio para educadores e pesquisadores que escolheram essa área. 
Neste contexto, podemos citar uma questão polêmica e atual sobre a seguinte 
indagação: jovens e adultos devem ser separados em turmas de EJA? Em uma 
entrevista com duas alunas egressas do curso de Pedagogia sobre essa questão, 
elas atribuem a dificuldade em conciliar as faixas etárias à falta de preparo dos 
educadores de EJA. Não tendo aprendido como enfrentar a sala real de EJA, eles 
têm dificuldade no planejamento. Considerando o interesse específico dos jovens 
ou dos adultos, os dois grupos têm tempos bastante diferentes no processo de 
aprendizagem. Ainda assim, não se tem construído um consenso entre alunos, pro-
fessores e pesquisadores sobre essa questão. O que temos hoje no cenário nacional 
são pesquisadores brasileiros defendendo a separação dos jovens e adultos, como 
também temos experiências de prefeituras que já dividiram os alunos de EJA por 
faixa etária, trabalhando com uma proposta diferente de currículo e metodologia. 
Os profissionais que defendem a separação na EJA dos Jovens e dos Adultos têm 
utilizado a seguinte argumentação: cada grupo tem suas próprias características. 
O adulto costuma ser mais passivo e tende a esperar uma educação com viés tra-
dicional. Alguns pedem cartilhas, cópias, leitura soletrada. De outro lado, o jovem 
necessita e procura interação, novos projetos, o uso de novas tecnologias. A minha 
posição sobre essa questão é a de que temos experiências e vivências nas quais 
jovens e adultos interagem em perfeita sintonia, construindo uma dinâmica de 
trabalho cooperativa e colaborativa. Experiências que revelam “paciência” de am-
bas as partes, mesmo em situações conflituosas, em que são abordadas temáticas 
tais como sexualidade, sensualidade, religião e religiosidade, homofobia. Tenho 
utilizado as diferenças a favor das possibilidades de aprendermos juntos.

11  É graduada em Educação Artística (1983) e Pedagogia (1987) pela Universidade Federal de 
Uberlândia. Fez mestrado em Educação na Universidade Federal de Uberlândia (1995) e doutorado 
em Educação: História, Política, Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(2001). Atualmente é Professora de EJA - Educação de Jovens e Adultos - no Curso de Pedagogia 
da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. É docente permanente do curso 
de Mestrado e Doutorado da FACED\UFU. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em 
Alfabetização de crianças e EJA, pesquisa e estuda principalmente os seguintes temas: História e 
Memória da Alfabetização, EJA, Grupos Escolares, Formação de Alfabetizadoras Brasileiras.
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 INCLUSÃO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NA EJA 
O princípio do direito ao aprendizado ao longo da vida tem como uma de suas principais im-
plicações a defesa de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis.

A presença de estudantes portadores de deficiências físicas e intelectuais nas salas de EJA é 
uma realidade e o compromisso dos(as) educadores(as) com a satisfação de suas necessidades 
de aprendizagem é uma importante manifestação do respeito à educação como um direito 
humano.

A “Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência” (Nova York – 2007) apresenta 
abordagens bastante importantes para a garantia do direito ao aprendizado ao longo da vida 
das pessoas com deficiência:

• O professor(a) deve planejar adaptações razoáveis de acordo com as necessidades in-
dividuais de seus alunos: para tanto é necessário observar e informar-se das limitações 
e necessidades específicas para que o acesso às proposições e desafios cognitivos se 
mostre adequado ao perfil dos estudantes.

• É preciso garantir que as pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âm-
bito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação;

• É necessário implementar medidas de apoio individualizadas e efetivas para que os 
ambientes educacionais maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo 
com a meta de inclusão plena.

No tocante à especificidade da EJA é necessário considerar ainda:

• Que pessoas jovens e adultas portadoras de deficiências muitas vezes necessitam adap-
tações em materiais, mobiliários e equipamentos visando facilitar seu desempenho 
escolar. É preciso que o(a) professor(a) identifique as adaptações que o estudante já 
incorporou a sua vida antes de propor novas adaptações.

• A escola precisa oferecer condições de acessibilidade para o conjunto de estudantes 
em todos os períodos de atendimento. O estudante da EJA noturna deve contar com o 
mesmo apoio dos estudantes matriculados nos demais períodos.

• A EJA deve prover oportunidades de aprendizagem apropriadas a pessoas jovens e 
adultas com habilidades e interesses diferentes, inclusive os (as) estudantes portadores 
de deficiência. Adaptações na comunicação e registro de conteúdos estão previstas.

• Pessoas jovens e adultas com deficiências físicas e/ou intelectuais devem receber apoio 
instrucional adicional no contexto do currículo da modalidade, e não de um currículo 
diferente. 
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[Para saber mais]

O direito à educação das pessoas portadoras de deficiência é constitucional e se 
manifesta também em legislação específica. O apoio e parceria para a garantia 
deste direito podem ser encontrados nas referências abaixo:

Conselho Estadual do Direito da Pessoa Portadora de Deficiência

CEAPPD - Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa Portadora de Deficiência 

Secretaria de Governo do Estado e Gestão Estratégica 

Rua Antônio de Godoy, n.º 122 - 5º andar - Sta. Ifigênia 

Tel. (11) 3337-7862 Fax (11) 220-2276 Cep: 01034-000 São Paulo-SP

Conselhos Municipais do Direito da Pessoa Portadora de Deficiência Guarulhos - SP 

Conselho para Assuntos da Pessoa com Deficiência 

Rua José Maurício, 266 - Centro 

Telefax (11) 6463-3767 

Cep 07114-360 Guarulhos-SP 

http://www.guarulhos.sp.gov.br/cmapd 

São Paulo - SP 

Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência 

Rua da Figueira, 77; sala 302 - Brás 

Tel. (011) 3315-9077 ramais 2284/2285 Fax (011) 3227-6971 

Cep 03003-000 São Paulo, SP 

Rede Saci: Disponível em: http://saci.org.br/?IZUMI_SECAO=1 

A Rede SACI é um projeto do Programa USP Legal, da Pró Reitoria de Cultura e 
Extensão Universitária - USP. Atua como facilitadora da comunicação e da difusão 
de informações sobre deficiência, visando a estimular a inclusão social e digital, 
a melhoria da qualidade de vida e o exercício da cidadania das pessoas com defi-
ciência. Em seu site há informações relativas a legislação, indicação de centros de 
atendimento e convivência para portadores de deficiências, recebem denúncias e 
outras informações relativas a inclusão de pessoas portadoras de deficiências.
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Incluir gente grande na EJA12

Entenda os desafios para assegurar o aprendizado a mais de 47 mil alunos com deficiência.

Elisa Meirelles elisa.meirelles@fvc.org.br, de Betim, MG. Colaborou Fernanda Salla.

Novas aptidões: Na EM Maria Elena da Cunha Braz, José Evangelista Cordeiro  
aprendeu a escrever com os pés e agora utiliza o computador.

Já é noite em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Parte das salas de aula da 
EM Maria Elena da Cunha Braz mantém as luzes acesas, à espera dos alunos da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). O primeiro a chegar é Cristiano de França, sempre sorridente. Com 38 
anos e deficiência intelectual, ele cursa o ciclo 1 (são quatro, no total). “Quando era criança, 
ia para a escola lá, na roça, mas só me colocavam para brincar. Eu quero aprender. E, aqui, 
estudo de verdade. Agora, já sei escrever”, diz. 

Outros estudantes vão chegando e entre eles está José Evangelista Cordeiro, um artesão de 
40 anos que não tem os braços e trabalha com tapeçaria. França logo vem dar as boas-vindas 
ao amigo, o ajuda a ajeitar a bolsa em que traz os cadernos e os dois sobem as escadas gar-
galhando. Cordeiro está no ciclo 2 e aprendeu a escrever segurando o lápis com os dedos dos 
pés. “Agora também uso o computador, que é bem mais rápido. Já rodei o meu bairro todinho 
dentro da tela pelo Google Maps”, orgulha-se. 

Assim como eles, 47.425 jovens e adultos com necessidades educacionais especiais (NEE) 
frequentam turmas regulares da EJA no país, segundo o Censo Escolar 2011. Trata-se de uma 
geração que cresceu quando praticamente não se falava em inclusão. Parte dessas pessoas 
frequentou instituições especiais, poucas foram para escolas convencionais e outras só ingres-
saram na sala de aula na vida adulta. “Embora a recomendação de matriculá-las em turmas 
regulares conste da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, isso só se 
tornou obrigatório em 2008, com o Decreto nº 6.571”, explica Augusto Dutra Galery, coor-

12  Revista Nova Escola. Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/incluir-gente-
grande-eja-inclusao-731485.shtml.  Acesso em 05.12.2014.
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denador do Projeto Diversa, do Instituto Rodrigo Mendes, site que compila experiências de 
Educação inclusiva. Desde então, houve um aumento de quase 50% nas matrículas. 

Garantir o direito de aprender a quem tem uma deficiência e cresceu no período anterior à lei 
implica diversas questões. Muitas especificidades têm de ser respeitadas e vencê-las pressupõe 
organizar ações entre os professores das classes e do Atendimento Educacional Especializado 
(AEE), os gestores e as Secretarias de Educação e Saúde. 

Escola levada a sério Cristiano de França reclama de uma instituição em que só brincava e  
está feliz com os resultados na EM Maria Elena da Cunha Braz

O aprendizado dos estudantes de Betim está bem encaminhado graças a essa articulação. Os 
dois frequentam a Sala de Inclusão e Recurso (SIR) duas vezes por semana. Desde 2011, eles 
são atendidos por Clara Tatiana Dias Amaral, responsável pelo AEE da escola. Formada em 
Pedagogia, com mestrado em Educação de Surdos pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), ela busca fazer a ponte entre as diversas áreas. Tem contato diário com as docentes 
das turmas regulares para planejar as ações e participa de formações organizadas pela Secre-
taria Municipal de Educação. 

Falar em inclusão na EJA envolve tratar de dois objetivos. O primeiro é alfabetizar aqueles 
que não tiveram acesso à escola. “No caso de pessoas com deficiência intelectual ou múltipla, 
as aulas geralmente são voltadas à escolarização inicial”, explica Daniela Alonso, selecionado-
ra do Prêmio Victor Civita - Educador Nota 10. Já para os alunos que frequentaram a escola 
e em algum momento a largaram e para indivíduos com deficiências físicas ou comprometi-
mentos leves, uma das preocupações principais é oferecer uma formação que possibilite opor-
tunidades de trabalho e inserção social. 

O atendimento personalizado é uma das características principais da EJA. A modalidade busca 
estabelecer uma relação mais direta entre o ensino e os objetivos e as dificuldades de cada um, 
visão que contribui diretamente para a inclusão. Há uma organização curricular própria, mais 
funcional e articulada com as vivências adultas. “O trabalho de AEE complementa essa ação e 
dá condições para que o aluno aprenda”, diz Silvana Drago, pedagoga e assessora da Diretoria 
de Orientação Técnica (DOT), da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. 
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Outro ponto positivo da modalidade em relação às outras fases de ensino é a maturidade com 
a qual os estudantes ingressam na escola. Quando crianças, muitos não sabem organizar os 
estudos e não têm outras competências necessárias à aprendizagem. “Os jovens e adultos aca-
bam desenvolvendo essas habilidades com a idade, com a família ou no trabalho, e chegam 
mais preparados para as aulas”, explica Daniela. Soma-se a isso a decisão de voltar a estudar. 
Em geral, são pessoas que entendem a importância do aprendizado e querem recuperar o 
tempo perdido.

 SABERES SISTEMATIZADOS II 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA:

[Texto de introdução]

Texto de Introdução

“Apesar de reconhecermos que, pelo menos no nível do discurso, que a constru-
ção social, cultural e histórica das diferenças, ou seja, diversidade, é algo de belo 
e que dá sentido a nossa existência, sabemos que na prática, no jogo de relações 
de poder, as diferenças socialmente construídas e que dizem respeito aos grupos 
sociais e étnico-raciais menos favorecidos foram naturalizadas e transformadas 
em desigualdades”. 

Nilma Lino Gomes

A abordagem pedagógica das necessidades de aprendizagem dos estudantes da EJA exige 
engajamento da escola e principalmente dos professores na implementação de uma proposta 
curricular compatível com o principio da equidade e da valorização dos saberes construídos 
ao longo da vida. A organização do ambiente e do tempo didático é essencial para uma prá-
tica pedagógica significativa e neste sentido é preciso considerar as condições ideais para a 
aprendizagem.
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O espaço da EJA na escola

“O agora da sala de aula precisa ser resgatado. Em primeiro lugar, a forma como 
professor e alunos se situam no espaço da sala de aula. Apesar das óbvias van-
tagens da formação em circulo para melhor interagir, ainda temos escolas que 
mantém o velho sistema de carteiras enfileiradas no cotidiano escolar”.

 Ruy Cézar do Espirito Santo

Aceita a tese de que o processo de aprendizagem do jovem e adulto diferencia-se do da criança, 
resta-nos refletir acerca das implicações desta mudança no cotidiano da sala de aula da EJA.

Normalmente os estudantes da EJA são atendidos no período noturno em escolas direcionadas 
prioritariamente ao atendimento às crianças do período diurno e vespertino. Desta forma, 
para que o ambiente atenda às necessidades de ensino e aprendizagem da EJA é necessário 
planejamento do professor e ações diretas da gestão escolar para que o espaço escolar atenda 
às diferentes modalidades de ensino.

A escola com atendimento à EJA deve:

• Contar com mobiliário (mesas, carteiras) adequado ao conforto de jovens e adultos.

• O mobiliário deve propiciar diferentes agrupamentos, de acordo com as atividades 
propostas (carteiras em circulo, círculos, diferentes grupos).

• Possuir biblioteca com mobiliário e acervo específico para o publico jovem e adulto.

• Permitir o acesso a laboratórios, sala de informática e demais ambientes destinado a 
atividades pedagógicas no período noturno.

• Incluir alunos e profissionais da EJA nas atividades extracurriculares e culturais orga-
nizadas pela escola.

• Reservar espaço (permanente) na sala de aula para exposição de trabalhos e projetos 
realizados pela EJA.

• Valorizar e divulgar os projetos e produções da EJA na escola.
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A ação educativa13

A responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe coloca o dever 
de se preparar, de se capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar sua atividade 
docente. Esta atividade exige que sua preparação, sua capacitação, sua formação 
se tornem processos permanentes. Sua experiência docente, se bem percebida e 
bem vivida, vai deixando claro que ela requer uma formação permanente do en-
sinante. Formação que se funda na análise crítica de sua prática14. 

A atividade do professor baseia-se na constante reflexão sobre a prática, realizada constante-
mente e, em especial, em conjunto com a equipe escolar. 

As atividades de reflexão sobre a prática, o estudo constante acerca dos conteúdos de interes-
se geral e relativo ao processo educativo, ou específico da área de conhecimento; colocam o 
professor e os estudantes na perspectiva da educação permanente, defendida na Declaração 
Mundial de Educação para Todos (1990). 

É por meio dessas atividades que se torna possível desenvolver um currículo da EJA coerente 
com o atendimento das necessidades básicas de aprendizagem dos estudantes.

O professor da EJA deve:

• Analisar a progressão de aprendizagem dos alunos considerando os diferentes pontos 
de partida, conhecimentos prévios e uso social da escrita, leitura e matemática.

• Estabelecer “contrato didático” com suas turmas, definindo democraticamente a dinâ-
mica das relações na sala de aula. É preciso tomar cuidado para não estabelecer “con-
tratos” que apenas disfarçam regras autoritárias impostas pelo professor (“não pode 
isto, não pode aquilo...).

• Discutir com o grupo as diferentes possibilidades de aprendizagem propiciadas pelos 
diferentes agrupamentos (intergeracionais, por grupos de projeto, por afinidade, para 
favorecer o conhecimento de novas experiências). A inclusão de estudantes com de-
ficiências físicas ou intelectuais em diferentes grupos deve ser incentivada, tendo em 
vista o fortalecimento do principio de aprendizagem circular, ou seja, todos têm a en-
sinar, todos são sujeitos de aprendizagem e de conhecimento.

13 FREIRE, Paulo. Carta aos professores. Estudos Avançados. Vol.15 no.42.  São Paulo May/Aug. 2001. Pg. 259-260.
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No tocante às atividades pedagógicas o professor precisa atentar para:

1. As capacidades linguísticas que devem ser desenvolvidas nos anos iniciais do ensino 
fundamental na EJA. Tais capacidades devem ser relativas aos processos de alfabetiza-
ção – entendida aqui como apropriação do sistema de escrita alfabético-ortográfico – e 
de letramento, entendido como uso social da escrita e da leitura. O processo de alfabe-
tização e letramento são aqui entendidos como concomitantes.

2. Para que tais capacidades básicas sejam consideradas consolidadas, espera-se que os 
alunos dominem: a) os recursos e as estratégias próprios da tecnologia da escrita; b) 
a natureza alfabética do sistema de escrita; c) as funções sociais e comunicativas da 
leitura e da escrita.

3. O diagnóstico dos conhecimentos prévios dos jovens e adultos e de suas necessidades 
no campo da leitura e escrita, ainda nos anos iniciais do ensino fundamental, amplia a 
capacidade de acionar a progressão das aprendizagens, mediante intervenções pedagó-
gicas desenvolvidas pelo professor. 

4. A avaliação permanente da progressão e uso social das aprendizagens propicia aos 
professores o planejamento de ações pedagógicas que considerem as necessidades es-
pecíficas e coletivas.

5. As avaliações organizadas pelas redes de ensino podem contribuir para a melhoria do 
processo de ensino e aprendizagem, pois instauram uma forma sistematizada de verifi-
cação de aprendizagem, além de subsidiarem políticas públicas de apoio à educação e 
à formação continuada dos professores. 

6. A formação de leitores é parte integrante do processo de ensino na EJA. A rotina deve 
prever espaço qualificado para o desenvolvimento de atividades destinadas à amplia-
ção do repertório dos estudantes.

No tocante às sequencias de atividades:

Para muitos jovens e adultos matriculados na EJA, a inserção no mundo letrado acontece fora 
da escola, de acordo com seus percursos, necessidades e escolhas. Esta trajetória é rica em 
eventos de letramento e as atividades propostas devem considerar suas experiências como 
pontapé inicial.

A organização de sequencias didáticas na EJA deve considerar:

• Temas relevantes para o universo juvenil e adulto (trabalho, cidadania, memória, meio 
ambiente, direitos humanos, etc...).

• Considerar as experiências dos estudantes na abordagem dos temas.

• Abordar temáticas atuais e as novas tecnologias presentes na vida social dos jovens e 
adultos.
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• Reconhecer que a escola não é o único ambiente produtor de conhecimento. Incluir 
elementos da cultura local e global nas atividades educativas.

• Adotar uma perspectiva contextualizada na organização e seleção de conteúdos.

A ampliação das possibilidades de aprendizagem e de aquisição de novas habilidades à partir 
dos conhecimentos já adquiridos, deve estar presente em todas as experiências propostas em 
sala de aula.

 DIREITOS HUMANOS NA EJA 

Toda pessoa tem direito à instrução (...). A instrução será orientada no sentido do 
pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito 
pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais15.

O reconhecimento da educação como um direito humano implica diretamente na análise das 
condições de garantia de seu exercício ao longo da vida de todas as pessoas, independente-
mente do contexto ou ambiente em que se inserem.

Ao consolidar esta ideia, a EJA reconhece e se apropria positivamente da diversidade de per-
cursos vivenciados pelas pessoas jovens e adultas, e impõe aos educadores da modalidade o 
desafio de favorecer a aprendizagem de um público caracterizado pela riqueza cultural e pelo 
enfrentamento das desigualdades sociais.

A abordagem dos direitos humanos na EJA deve considerar: 

• A educação como um direito humano, o que implica na defesa do direito de todos e 
todas à educação, independente de sua idade, situação ou condição social.

• A percepção e mobilização em torno da superação das desigualdades sociais.

• A construção de uma cultura de paz baseada na defesa dos direitos humanos.

• O reconhecimento positivo das diferenças culturais, de gênero, raciais e etárias.

A equidade, ou abordagem positiva da diversidade, deve permear as ações do professor da 
EJA e para tanto é necessário engajamento em dois temas indispensáveis: as relações raciais 
e de gênero. 

14  Declaração Universal dos Direitos Humanos – Artigo 26.
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DIVERSIDADE 1: RELAÇÕES RACIAIS NA EJA
Após mais de 10 anos da implementação da lei 10.63915, a educação brasileira ainda se per-
gunta por que estudar a história da África, dos africanos e o papel da cultura negra na for-
mação da sociedade brasileira. Indaga-se ainda, que sendo as marcas da cultura africana tão 
profundas em todos os brasileiros, por que razão a educação escolar necessita construir este 
espaço tão específico para as “africanidades”?

Para superar estes questionamentos é preciso reafirmar a escola como direito social e espaço 
de acolhimento e afirmação da diversidade de classe, gênero, etária, étnica e racial. Implica 
também no reconhecimento do espaço escolar como ambiente de construção de debates, sabe-
res e práticas de afirmação de identidades e enfrentamento dos preconceitos e discriminações 
presentes na sociedade brasileira.

A luta pelo reconhecimento das diferentes presenças e trajetórias culturais e sociais dentro do 
amplo leque da diversidade na escola alia esforços pela construção de políticas públicas que 
contemplem a ruptura com a ideia de homogeneidade e de uniformização que ainda impera 
no campo educacional (GOMES, 2006). Implica ainda no fortalecimento do diálogo e combate 
a práticas culturais excludentes dentro e fora da escola.

No caso específico da abordagem das relações étnico-raciais na escola, o silenciamento dos 
currículos no que se refere ao reconhecimento positivo das matrizes africanas na história e 
cultura brasileiras é expressão do entendimento de que a racionalidade científica teria o poder 
de por si só modificar o imaginário e as representações coletivas negativas que se construíram 
sobre os ditos “diferentes” em nossa sociedade (MUNANGA, 1999).

Propor novas práticas pedagógicas que dialoguem com a realidade social brasileira significa 
reconhecer na trajetória de todos os sujeitos presentes na comunidade escolar os saberes, a me-
mória e os sinais do enfrentamento cotidiano diante da desigualdade social, econômica e racial.

Essas marcas são, sobretudo, profundas na Educação de Jovens e Adultos (EJA), espaço de rei-
vindicação de direitos educativos, problematização de experiências, valorização, construção 
e transformação de conhecimentos. É nesta modalidade também, que as desigualdades racial 
e educacional se cruzam de forma mais explícita: por exemplo, segundo o IBGE (2010), dos 
mais de 13,9 milhões de pessoas com 15 anos ou mais autodeclaradas analfabetas, 67% são 
negras (pretas ou pardas)16, dados que demonstram a existência de significativos obstáculos 
para a população negra acessar e completar a educação básica. Fruto desse cenário é que, 
ainda segundo a mesma fonte, em torno de 13% das pessoas brancas com 15 anos ou mais de 
idade haviam completado o ensino superior, enquanto que apenas 4% da população preta ou 
parda da mesma faixa etária alcançou o mesmo nível de estudos. 

Sendo o público desta modalidade majoritariamente negro e pardo, é também portador de 
bagagem cultural e vivências no campo das relações raciais indispensáveis para o aprimora-
mento das propostas político pedagógicas comprometidas com uma pedagogia antirracista.

15  Lei 10.639. Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm 

16  Segundo o IBGE Negro = preto + pardo.
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O processo de juvenização em curso na EJA coloca em perspectiva outra importante dimen-
são das relações raciais nas escolas: a ampliação da presença da juventude negra no ambiente 
escolar exige a proposição de novos discursos e práticas de enfrentamento do preconceito e 
da naturalização da violência racial também no território escolar, que se soma a uma visão 
preconcebida e uniformizante do que significa ser jovem, frequentemente associado a com-
portamentos inconsequentes e inadequados. 

Reconhecer a juventude negra como sujeito de conhecimento e protagonista no estabeleci-
mento de diálogo intergeracional e cultural na EJA é pauta inadiável para o processo de cons-
trução de propostas educativas fundadas na possibilidade de diálogo e na singularidade das 
representações, identidades e práticas culturais presentes no ambiente escolar.

Segundo Nilma Lino Gomes 

uma proposta pedagógica que contemple a diversidade étnica e racial dos sujeitos 
da EJA, carrega em si uma contradição (...) pois ao mesmo tempo em que se faz 
necessária a luta pela inclusão da questão racial nos currículos e práticas da EJA, 
é necessário reconhecer que ela já está presente na EJA por meio dos estudantes 
pobres e negros que majoritariamente frequentam essa modalidade de ensino.

Retomando a função social da escola, localizamos no centro do processo de ensino e aprendi-
zagem a afirmação da identidade racial e cultural como elementos essenciais para a constru-
ção do mosaico de conhecimentos potencialmente transformadores das relações de poder que 
se desenrolam na escola e se relacionam com ela.

Destaca-se que na educação de jovens e adultos ainda são poucas as iniciativas, estudos e polí-
ticas que tem seu olhar dirigido para a juventude negra, tão presente nas salas de EJA. Vemos 
a necessidade de construir recortes de pesquisa e realizar ações mais concretas que possam 
levar em conta de maneira mais efetiva a diversidade dos sujeitos da EJA e suas demandas 
particulares. Se a diversidade da EJA é tão evidente, por que ela ainda não se reflete, de fato, 
nas políticas e currículos propostos para a modalidade?

Pedagogia antirracista e ação educativa na EJA

Para obter êxito, a escola e seus professores não podem improvisar. Têm que des-
fazer a mentalidade racista e discriminadora secular, superando o etnocentrismo 
europeu, reestruturando relações étnico-raciais e sociais, desalienando processos 
pedagógicos. Isto não pode ficar reduzido a palavras e a raciocínios desvinculados 
da experiência de ser inferiorizado vivida pelos negros, tampouco das baixas clas-
sificações que lhe são atribuídas nas escalas de desigualdades sociais, econômicas, 
educativas e políticas. (DCN – ERER – CNE/CP 003/2005).
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No inicio deste módulo indicamos a necessidade de diálogo entre propostas curriculares e 5 
fundamentos da educação de jovens e adultos. 

Os mesmos fundamentos são a base para a construção de uma prática pedagógica assumida-
mente antirracista na Educação de Jovens e Adultos. 

Observe os desdobramentos que indicamos para esta conexão e exercite a proposição de outros:

Fundamento da EJA Implicações Desdobramentos na perspectiva racial

Assegurar a equidade 
educativa

• Adotar uma perspectiva 
contextualizada para a orga-
nização do ensino e seleção 
de conteúdos.

• Abordar temas relevantes 
para as pessoas jovens e 
adultas das comunidades 
atendidas.

• Afirmação do caráter multirracial e pluriétnico da 
sociedade brasileira.

• Reconhecimento da presença negra nas salas de 
aula e no território.

• Aprofundamento do conhecimento acerca das 
diferentes culturas presentes nas salas de aula da 
EJA e no território.

• Desconstrução da ideia de hierarquia entre culturas.

• Proposição de processos pedagógicos que pri-
vilegiam a interação, reflexão e valorização das 
diferenças.

Considerar o mundo do 
trabalho como temáti-
ca central.

Aprofundar o conhecimento 
relativo ao universo e rela-
ções de trabalho na história 
da humanidade e nas suas 
peculiaridades locais.

• Reflexão acerca do processo de transição do 
trabalho escravo para remunerado destacando as 
implicações históricas para as relações raciais e 
indicadores sociais no Brasil atual.

Garantir a qualidade 
da aprendizagem dos 
adultos

• Construir processo de for-
mação inicial e continuada 
específico para educadores e 
gestores da EJA.

• Adequar equipamentos, 
espaço físico e rotina escolar 
às necessidades dos jovens e 
adultos.

• Inclusão, no processo de formação dos professo-
res, de reflexões acerca das diferentes trajetórias 
e de enfrentamentos cotidianos vivenciados por 
alunos e alunas no tocante a relações raciais dentro 
e fora da escola.

• Atenção constante à representação equilibrada 
e livre de estigmatizações das diferentes raças no 
ambiente escolar, materiais didáticos e atividades 
propostas.

• Promoção do conhecimento sobre a África e africa-
nidades brasileiras em suas múltiplas abordagens.

Abordar temas signifi-
cativos para o universo 
juvenil e adulto

• Tendências atuais do mun-
do do trabalho.

• Relações étnico-raciais.

• Relações de gênero e direi-
tos da mulher.

• Meios de informação e 
comunicação.

• Cidadania e participação

• Manutenção de acervo e recursos adequados para 
a abordagem das questões étnico-raciais incluindo 
livros, periódicos, filmes e jogos...para alunos e 
professores.

• Organização de debates e atividades direciona-
das ao enfrentamento do racismo e desigualdades 
sociais no Brasil e na localidade.

• Abordagem da cultura negra em suas múltiplas 
manifestações como patrimônio histórico, ambien-
tal, econômico, politico e cultural.

• Análise crítica e constante da representação das dife-
rentes raças nos meios de informação e comunicação.
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Considerar o direito 
humano à educação

Promover aprendizagens 
que permitam aos jovens e 
adultos a participação plena 
na sociedade.

• Incentivo à participação da comunidade escolar 
nas lutas antirracistas.

• Promover reflexão coletiva sobre o papel do racis-
mo na construção das desigualdades educacionais 
no Brasil.

• Reconhecimento de todos os alunos e alunas da 
EJA como sujeitos de conhecimento e aprendiza-
gem rompendo o estigma histórico dos estudantes 
negros como menos capacitados.

• Reconhecimento da EJA como espaço de reivin-
dicação de direitos educativos, problematização de 
experiências, valorização, construção e transforma-
ção de conhecimentos.

[Para saber mais]

Filmes:

• Amistad – Direção de Steven Spielberg – 1997

• A negação do Brasil. Direção de Joel Zito Araujo – 2000

• Assédio – Bernardo Bertolucci - 1998

• As filhas do vento. Direção de Joel Zito Araujo – 2004 

• Atlântico Negro – Na rota dos Orixás – Direção de Renato Barbieri – 1998

• Bróder – Direção de Jeferson De – 2010

• Cafundó – direção Joel Yamaji – 1986

• Campanha em defesa da liberdade de crença e contra intolerância religiosa – Direção de 
Joel Zito – 2004

• Carolina (curta metragem) – Direção de Jeferson De - 2003

• Faça a coisa certa – Direção de Spike Lee – 1989

• Histórias Cruzadas – Direção de Tate Taylor – 2011

• Kirikou e a feiticeira – Direção de Michel Ocelot – 1998

• Mais e Melhores Blues – Direção de Spike Lee - 1990

• Meu tio matou um cara – Direção de Jorge Furtado – 2005

• Mississipi em chamas – Direção de Allan Parker – 1988

• Narciso rap – Direção de Jeferson De – 2004

• O fio da memória – Direção de Eduardo Coutinho – 1991

• Olhos azuis – Direção de Bertram Verhaag – 1996

• O homem que copiava – Direção de Jorge Furtado – 2002

• O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas – Direção de Paulo Caldas e Marcelo 
Luna – 2000

• Orfeu do Carnaval (Orfeu Negro) – Direção de Marcel Camus - 1959

• Pierre Verger: mensageiro entre dois mundos – Direção de Lula Buarque de Holanda - 1999
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• Quanto vale ou é por quilo? Direção de Sérgio Bianchi – 2003

• Quase dois irmãos – Direção de Lucia Murat – 2005

• Quatro meninas: uma história real – Direção de Spike Lee – 1997

• Quilombo – Direção de Carlos Diegues

• Retrato em preto e branco – Direção de Joel Zito de Araujo – 1992

• Vista a minha pele – Direção de Joel Zito de Araujo – 2004

Endereços eletrônicos:

• Blogueiras Negras - http://blogueirasnegras.org/ 

Instrumento de publicação de textos tem como maior objetivo aumentar a visibilidade de 
blogueiras negras. É uma comunidade bastante diversa em suas opiniões e demandas.

• Contos do Ifá – www.contosdeifa.com 

Este game educacional traz uma aventura baseada na mitologia de matriz africana, cons-
truída a partir de uma narrativa lúdica com quatro fases que representam, cada uma, a his-
tória de um orixá: Exu, Ogun, Oxóssi e Omolu. Batizada como Contos de Ifá, a plataforma 
visa a formação cultural como forma de combater o preconceito, o racismo e a intolerância 
religiosa. O site é todo construído em software livre e seu acesso é gratuito.

• Ceert – Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades – www.ceert.org.br 

É uma organização não-governamental que produz conhecimento, desenvolve e executa 
projetos voltados para a promoção da igualdade de raça e de gênero. Faz diagnóstico, 
elabora e implementa programas de promoção da igualdade racial em sindicatos, escolas, 
empresas e órgãos públicos.

• Fundação Cultural Palmares – www.palmares.gov.br

A Fundação Palmares promove, patrocina e apoia as iniciativas que tem como objetivo 
potencializar a participação econômica e política do negro brasileiro.

• Geledés – Instituto da Mulher negra – www.geledes.org.br

Criada em abril de 1988, é uma organização política inspirada originalmente numa forma 
de sociedade secreta feminina, atualizada à luz das necessidades contemporâneas das mu-
lheres negras.

• Mundo Negro – www.mundonegro.inf.br

É um site que possui notícias, chats, links para bibliotecas, fóruns de discussão e agenda 
de evento.

• Plataforma Cafuka – www.cafuka.com 

A Plataforma Cafuka – Associação Cultural é uma organização não governamental, sem 
fins lucrativos, constituída por um grupo de amigos e profissionais que se uniram com a 
missão de projetarem as produções culturais, artísticas e sociais do mundo lusófono.

• Projeto a Cor da Cultura – www.acordacultura.org.br

Apresenta textos, histórias, jogos e informações acerca da temática africana e afro-brasilei-
ra no que se refere à lei 10.639/2003.
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• Quilombhoje – www.quilombhoje.com.br 

Dá visibilidade a textos e a autores afro-brasileiros e fomenta pesquisas. O site traz noti-
ciais sobre lançamentos de livros e resenhas de autores afro-brasileiros.

 DIVERSIDADE 2: EJA E RELAÇÕES DE GÊNERO 17

O conceito de “Gênero”
Robert Stoller, médico psiquiatra estadunidense, foi o primeiro utilizar o conceito de gênero 
para falar sobre identidade, em 1968. Na época, ele fazia parte de uma equipe interdiscipli-
nar de pesquisas e intervenções médicas em casos de transexualidade e utilizou a ideia de 
“identidade de gênero” para diferenciar a imagem que uma pessoa cria de si mesma e seu 
sexo biológico. Em 1975 a antropóloga Gayle Rubin chamou de “sistema sexo/gênero” o con-
junto de convenções culturais sobre as diferenças entre os sexos e mostrou como elas estavam 
presentes inclusive nas principais teorias das ciências humanas. Em 1986 foi a vez de Joan 
Scott, historiadora, virar referência. Aqui no Brasil seu texto (publicado em 1990) sobre o 
conceito de gênero teve grande impacto por conta de duas de suas principais teses: 1) de que 
gênero pressupõe uma relação, ou seja, que as representações de feminilidade são construídas 
em contraposição às representações de masculinidade e 2) de que as relações de gênero são 
também uma importante relação de poder. Em 1990 a filósofa Judith Butler lançou um livro 
chamado “Problemas de Gênero” que é hoje um dos mais citados sobre o tema aqui no Brasil. 
Nesta obra Butler demonstra como nossa sociedade funciona a partir de uma lógica de “matriz 
de gênero”, ou seja, um conjunto de regras que reduzem e produzem os indivíduos a partir de 
um sistema que exige a coerência entre sexo biológico, identidade de gênero e desejo.

Para abordarmos as relações de gênero no processo de ensino na EJA precisamos dominar 
alguns termos:

GLOSSÁRIO
Bissexual:  é a pessoa que se sente atraída afetiva e sexualmente por pessoas do sexo oposto 
ou do mesmo sexo.

Cisgênero: pessoa que atende a expectativa social de coerência da matriz de gênero. Ou seja, 
uma mulher feminina heterossexual ou um homem masculino heterossexual.

Desejo afetivo e sexual: é como a pessoa classifica por quem se sente mais atraída afetiva e 
sexualmente: se é alguém de seu mesmo sexo, de sexo diferente ou dos dois.

Desigualdade: quando uma diferença é transformada em fonte para uma posição de poder.

17  A partir de “EJA e Relações de Gênero” – Michele Escoura – Formação de Educadores da EJA em São 
Gonçalo do Rio Abaixo e Itabira - Caderno 8 Fundação Vale/Ação Educativa – 2014.
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Estereótipo: chamamos de “estereótipo” tudo aquilo que é criado como expectativa sobre 
uma pessoa tomando como pressuposto alguma característica sua. Isto é, a imagem precon-
cebida que temos dela a partir de alguma característica sua, como se todas as pessoas com 
aquela mesma característica automaticamente tivessem as mesmas ações, comportamentos, 
desejos ou valores. Por exemplo: generalizamos que todas as pessoas do gênero feminino 
desejam se casar ou ser mães, como se não houvesse possibilidade de alguém ter um desejo 
contrário. Normalmente discriminações e violências de gênero são fundamentadas a partir de 
estereótipos.

Feminismo: movimento social e político que defende direitos iguais para mulheres e homens. 
Existem diferentes correntes feministas, mas de modo geral todas concordam que em nossa 
sociedade as mulheres encontram mais resistências e desvantagens sociais devido aos estereó-
tipos de gênero. Por isso, lutam para que as mulheres tenham mais espaços de decisão e que 
tenham direitos iguais aos já conquistados pelos homens, seja em âmbito da legislação (plano 
normativo e jurídico) ou em âmbito da vida social cotidiana.

Gay: pessoa identificada pelo gênero masculino que se sente atraída ou mantém relações afe-
tivo-sexuais com pessoas também masculinas.

Gênero: conceito criado no final dos anos 1960 para demonstrar a dimensão social das dife-
renças percebidas entre os sexos. A ideia de gênero busca enfatizar as causas culturais sobre 
as diferenças e desigualdades entre masculinidades e feminilidades.

Quando falamos em gênero nos apoiamos em um sistema de diferenciação que, na nossa so-
ciedade, atrelou-se também a relações de poder e posições hierárquicas. Além disso, gênero 
refere-se ainda a um conjunto de expectativas que recaem sobre as pessoas desde quando elas 
nascem e exigem delas uma coerência entre seu corpo, sua identidade, suas práticas e desejos.

Homofobia: é toda discriminação ou violência, seja ela física ou simbólica, contra pessoas 
homossexuais.

Heterossexual: é a pessoa que se sente atraída afetiva e sexualmente por pessoas do sexo 
oposto.

Homossexual: é a pessoa que se sente atraída afetiva e sexualmente por pessoas mesmo sexo.

Identidade de gênero: é como uma pessoa se vê e como ela se mostra para o mundo: seu 
modo de pensar, se vestir, sonhar ou agir.

Lésbica: pessoa identificada pelo gênero feminino que se sente atraída ou mantém relações 
afetivo-sexuais com pessoas também femininas.

Sexo biológico: se refere ao que pode ser identificado como referencial do corpo da pessoa: 
seja seu órgão genital, sua combinação genética ou hormonal.
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Travesti/Transexual: quando uma pessoa tem sua identidade de gênero diferente daquela 
esperada para seu sexo biológico, por exemplo: quando tem o sexo feminino, mas identidade 
masculina ou sexo masculino e identidade feminina.

Tem pessoas, nestes casos, que demonstram desejo de mudar seu sexo biológico por meio de 
cirurgia.

Transfobia: É toda discriminação ou violência, seja ela física ou simbólica, contra travestis 
ou transexuais.

EJA e Relações de Gênero: Orientações para a ação educativa.
• Não invista em diferenciações na turma a partir do gênero: tente se esquivar de julga-

mentos sobre os comportamentos de estudantes como “isso é coisa de homem”, “isso é 
coisa de mulher”, “seja homem” ou “comporte- se como mulher”. Do mesmo modo, se 
for dividir as/os estudantes da turma para alguma atividade, use outros critérios para 
diferenciá-las/os que não seja o gênero: use a ordem alfabética dos nomes ou sorteios.

• Dê tarefas iguais para homens e mulheres na sala de aula, peça para que pessoas de 
ambos os gêneros ajudem no cotidiano da sala.

• Se alguma aluna da escola estiver sendo agredida em casa por seu companheiro atual 
ou ex, explique como funciona a Lei Maria da Penha e indique como ela pode procurar 
proteção. Aproveite para incluir palestras sobre a Lei e informar às demais mulheres os 
direitos que elas têm para se defenderem da violência doméstica: em briga de marido 
e mulher, a escola tem que colocar a colher.

• Combata o preconceito. Se presenciar algum momento de discriminação entre estu-
dantes, aproveite a oportunidade para chamar um debate sobre o tema, explique as 
desigualdades que estão por trás das discriminações e peça para que as pessoas que 
sofrem a desigualdade relatem seus pontos de vista e sugiram como os outros podem 
respeitá-las/os.

• Atenção às “brincadeiras e piadas” que se utilizam do humor para agredir e diminuir 
as pessoas consideradas diferentes na escola.

• Puxe rodas de conversas e inclua nas suas aulas o tema da desigualdade, em todas as 
disciplinas é possível falar sobre a desigualdade de gênero.

• Especificamente na área de Ciências Humanas, inclua a história dos movimentos de 
mulheres em suas aulas e debates; estude com suas turmas a Lei Maria da Penha; peça 
às/aos estudantes que façam pesquisas sobre as reivindicações dos movimentos sociais 
de mulheres; sugira aulas em formato de fóruns em que cada grupo apresente argu-
mentos diferentes sobre os temas pesquisados; nas aulas de história, busque mostrar as 
mulheres que marcaram a história do Brasil e do mundo, nas aulas de geografia, traga 
discussões sobre os trabalhos considerados “femininos” ou “masculinos” e as desigual-
dade entre eles, e em filosofia, busque dialogar sobre desigualdade e poder. Use filmes 
para exemplificar essas questões.
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• Especificamente na área de Ciências Naturais, inclua pesquisas sobre mulheres nas 
ciências para as/os estudantes; peça pesquisas sobre as biólogas, físicas e químicas que 
foram grandes pesquisadoras: mostrar que as mulheres também podem ser cientistas 
é um passo importante para valorizar as estudantes da escola; inclua também em suas 
aulas sobre saúde o tema da violência que muitas mulheres sofrem quando são gestan-
tes nos hospitais: a “violência obstétrica” é um dos temas que podem colocar relação 
entre a ciência que é majoritariamente masculina e o desrespeito com as mulheres, 
peça pesquisas.

• Especificamente na área de Matemática, mostre para suas alunas (pq para as alunas?) 
que as mulheres também podem ser boas na matemática; muito do desinteresse fe-
minino pelas ciências exatas vem de um preconceito de que mulheres não são boas 
de contas. Mas todas podem melhorar com mais estímulo e vendo que há exemplos 
de outras mulheres boas na área: sugira pesquisas sobre mulheres que foram grandes 
matemáticas.

• Aproveite as pesquisas sobre desigualdade de gênero (por exemplo, Retratos da Desi-
gualdade e Informe Brasil de Gênero e Educação) para usar os dados em suas aulas: pro-
ponha cálculos, gráficos e análises de dados a partir dos dados sobre as desigualdades 
de gênero, isso contribui para informar sua turma sobre as relações de gênero e incen-
tivar as discussões das outras disciplinas.

• Especificamente na área de Linguagens, inclua em suas aulas a contribuição de mu-
lheres  nesta área: seja na literatura, nas artes ou nos esportes. Esses campos contam 
também com grandes nomes de pessoas que declaradamente se assumem homossexuais 
ou transexuais. É possível sugerir pesquisas sobre autoras/es gays que marcaram a his-
tória. Sugira pesquisas sobre a história da grande cartunista brasileira Laerte Coutinho, 
por exemplo. Inclua esse tema nas propostas de redações, como: Como se vestiam e 
como era a divisão do trabalho entre os homens e mulheres brasileiras no século XX? 
O que mudou e o que precisa mudar? E na Educação Física, incentive as mulheres a se 
dedicarem ao futebol ou atletismo, mostrando que elas também são capazes de serem 
boas jogadoras ou atletas, use o exemplo da jogadora Marta!
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[Para saber mais]

Filmes

1. Acorda Raimundo

Um dia Raimundo acorda estranho: é ele quem faz o café e tem que cuidar da casa 
enquanto vê sua esposa saindo para trabalhar. Neste vídeo de curta-metragem, a inver-
são dos papéis de gênero das personagens cria cenas engraçadas e, ao mesmo tempo, 
coloca importantes questões sobre a desigualdade entre homens e mulheres.

Direção de Alfredo Alves, 1990.

2. Billy Elliot

Billy é um garoto de 11 anos que sonha ser um bailarino profissional. O gosto do me-
nino pela dança é o que gera conflitos com seu pai, um tradicional minerador, e com 
os vizinhos da pacata cidade. O filme é um bom exemplo para discutir preconceitos e 
discriminações. Direção de Stephen Daldry, 2000.

3. Milk

O filme retrata a biografia do ativista Harvey Milk, que foi o primeiro homossexual 
assumido a ser eleito como parlamentar na Califórnia, estado dos EUA. Milk foi um 
importante líder político nas lutas pela igualdade e o filme retrata com bom humor e 
carisma as questões colocadas pelo movimento LGBT nas últimas décadas. Direção de 
Gus Van Sant, 2008.

4. Minha vida em cor-de-rosa

O filme conta a história de Ludovic, um menino que acredita ser uma menina. O filme 
coloca em questão a ideia de “identidade de gênero” mostrando o quanto ela não de-
pende necessariamente do sexo biológico das pessoas. Ao mesmo tempo, traz a impor-
tante discussão do preconceito de gênero e as discriminações que podem sofrer uma 
pessoa que não se encaixa nas expectativas sociais. Direção de Alain Berliner, 1997.
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[Sugestão de atividade]

Figura - Sala de aula de EJA 2014.
Fonte: Acervo pessoal de Ednéia Gonçalves.

Cruzando trajetórias
Construir linha do tempo relacionando os principais momentos da vida dos alunos (as) e de 
suas famílias aos marcos históricos da localidade é uma boa forma de  discutir as transforma-
ções na região a partir da trajetória das pessoas que ali habitam.

O que é preciso garantir:

• Que todas as histórias de vida sejam tratadas com o mesmo grau de valorização.

• O diálogo intergeracional.

O que é bom evitar:

• A valorização das experiências dos mais velhos em detrimento da trajetória dos mais 
jovens. A troca de experiências é essencial para a construção de aprendizagens signifi-
cativas para o grupo como um todo.

• Desconsiderar as experiências, possibilidades de expressão e impressões dos estudantes 
portadores de necessidades especiais.

Essa atividade pode ser oral ou escrita ou usando outros recursos e linguagens, de acordo com 
as especificidades do contexto.



60

Módulo 6 - Metodologia e Estratégias de Ensino na EJA

[Para saber mais]

Ação Educativa – Assessoria Pesquisa e Informação http://www.acaoeducativa.org.br/ 

A Ação Educativa, Assessoria, Pesquisa e Informação é uma associação civil sem fins lucra-
tivos fundada em 1994. Sua missão é promover direitos educativo, culturais e da juventude, 
tendo em vista a justiça social, a democracia participativa e o desenvolvimento sustentável. 

Para tanto, realiza atividades de formação e apoio a grupos de educadores, jovens e agentes 
culturais. Integra campanhas e outras ações coletivas que visam à realização desses direitos, 
no nível local, nacional e internacional. Desenvolve pesquisas, divulga informações e análises 
enfocando as políticas públicas na perspectiva dos direitos humanos e da igualdade étnico-ra-
cial e de gênero.

Cátedra UNESCO de EJA  http://www.catedraunescoeja.org/ 

O programa de Cátedras da UNESCO foi lançado em 1992 junto com o programa UNITWIN 
(University twinning), com o objetivo de oferecer formação por meio do intercâmbio de co-
nhecimentos e o espírito de solidariedade entre os países em desenvolvimento. Mais espe-
cificamente os dois programas visam: o fortalecimento da educação superior nos países em 
desenvolvimento; a promoção e facilitação de cooperação internacional (norte-sul e sul-sul) 
no campo da educação superior e a promoção da formação, pesquisa e outras atividades para 
a produção de conhecimento em consonância com os objetivos e as diretrizes dos programas e 
áreas de alta prioridade para a UNESCO (Educação para Todos, Água e ecossistemas, Ciência 
e Ética, Diversidade Cultural e Informação para Todos). 

Instituto Paulo Freire  http://www.paulofreire.org/ 

A missão do IPF é “educar para transformar”, dando continuidade e reinventando o lega-
do freiriano na promoção de uma educação emancipadora, combatendo todas as formas de 
injustiça, de discriminação, de violência, de preconceito, de exclusão e de degradação das 
comunidades de vida, com vistas à transformação social e ao fortalecimento da democracia 
participativa, da ética e da garantia de direitos.

Obras de Paulo Freire disponíveis para download: http://www.elivros-gratis.net/
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 RETOMADA: REAFIRMANDO IDEIAS 

[Texto síntese]
Ao final deste módulo precisamos reafirmar algumas ideias:

• Todas as pessoas têm direito a educação por toda a vida.

• O exercício do direito à educação das pessoas jovens e adultas deve considerar a espe-
cificidade do seu processo de aprendizagem. Neste momento da vida as pessoas apren-
dem relacionando suas experiências com os conhecimentos escolares. A articulação 
destes dois saberes gera um conhecimento novo e significativo para a vida social dos 
estudantes.

• A alfabetização e o letramento são processos concomitantes. 

A atuação do professor de EJA de atentar para:

• O fato de que a aprendizagem das pessoas jovens e adultas é produto da articulação de 
conhecimentos produzidos em sua experiência de vida e outros conhecimentos siste-
matizados pela ciência. O professor de EJA deve favorecer esta articulação relacionan-
do conhecimentos prévios com conhecimentos escolares visando à construção de novos 
saberes significativos para a vida real dos estudantes.

• A diversidade é um traço da identidade da EJA e o professor da modalidade deve 
planejar sua atuação prevendo a atuação em salas multisseriadas e com a presença de 
estudantes de diferentes culturas, raças, gêneros, faixas etárias, portadores de deficiên-
cias físicas e intelectuais. Por esta razão as atividades propostas nas salas de EJA devem 
prever diferentes pontos de partida para a aprendizagem.

• A abordagem das relações raciais e de gênero assim como as demais manifestações da 
diversidade na sala de aula deve basear-se nos princípios dos direitos humanos e da 
equidade. A visão positiva da diferença deve estar presente em todas as dimensões da 
ação educativa do professor.

O grande desafio da continuidade do processo de escolarização dos estudantes da EJA somen-
te será vencido se basearmos nossa ação educativa na valorização dos conhecimentos prévios 
dos estudantes, na superação da educação infantilizada para adultos, no planejamento de 
aulas adequadas ao perfil de nossas turmas e na avaliação permanente da aprendizagem. Este 
processo exige especial atenção à adequação dos instrumentos metodológicos (observação, 
registro, planejamento, avaliação) aos fundamentos e características da EJA.
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